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CADERNO DE SÃO PAULO

O Arouca São Paulo Clu-
be esteve em festa para mais 
um almoço beneficente, des-
ta vez em prol da Associa-
ção Paulista Feminina de 
Combate ao Câncer Infan-
til, o Grupo Socorrista Zaira 
Pitt e do Lar dos Velhinhos 

de Bussocaba. Confira esta 
reportagem e ainda, a última 
Noite da Pizza na Casa dos 
Açores, a coluna Mundos ao 
Mundo do jornalista Albino 
Castro, a coluna Portugal 
Desportivo do radialista Mar-
tins Araujo. Confira.

Arouca Lotou
Em Almoço Beneficente

O secretário-geral do 
PS rejeitou  que a proposta 
de Orçamento vise somen-
te o amanhã, numa alusão 
às críticas de eleitoralismo, 
contrapondo que responde 
às questões de futuro para 
uma década de convergên-
cia com a Europa.

Esta foi a posição central 
assumida no discurso que 
António Costa fez perante 
os militantes da Federação 
da Área Urbana de Lisboa 
do PS, numa sessão desti-
nada a apresentar as linhas 
gerais da proposta de Orça-
mento para 2019.

Sem nunca se referir 
diretamente à crítica da 
oposição de que este Orça-
mento  tem objetivos elei-
torais, o  primeiro-ministro 

Um show de folclore no domingo no Castelo da Feira, 
com casa lotada. Detalhes na pág. 8

Domingo de casa cheia no Clube Português de Niterói, 
com o show do Marco Vivan. Detalhes na pág. 2

Sucesso absoluto o domingo beirão. Na foto o presiden-
te José Henrique, esposa Verônica, filha Vanessa, neto 

Francisco, diretora, Ana Lúcia, Maiana e Taiana sobrinhas. 
Detalhas na pág. 14

ArrAiAL FEirEnsE

Costa não quer orçamento 
eleitoral para os militantes

insistiu que a proposta do 
Governo é de continuidade 
em relação às anteriores 
de 2016, 2017 e de 2018, 
mantendo a meta de asse-
gurar contas certas, mas 
apostando num conjunto de 
políticas de futuro para que 
Portugal tenha uma déca-

da de convergência com a 
União Europeia.

“Este Orçamento dá 
continuidade às boas políti-
cas que seguimos, mas não 
o faz com os olhos postos 
no amanhã. Temos os olhos 
no futuro e, por isso, ao 
mesmo tempo que damos 

continuidade às políticas, 
também lançamos as ba-
ses de novas políticas para 
preparar o futuro, atraindo 
recursos humanos, com 
melhores condições às no-
vas gerações para viverem 
e dando melhores condi-
ções para quem cria na cul-
tura ou para quem investi-
ga na ciência”.

Perante os militantes, 
Costa acentuou que essa 
estratégia de valorização 
dos recursos humanos é 
mesmo central, porque só 
assim podemos continuar a 
atrair novas empresas.

“Esta proposta de Or-
çamento para 2019 lança 
desde já as bases daquilo 
que pretendemos continuar 
a fazer nos próximos anos. 

Na primeira vez que fa-
lou aos jornalistas desde que 
foi acusado de violação por 
Kathryn Mayorga, Cristiano 
Ronaldo afirmou que é “um 
homem feliz” e desvalorizou a 
polêmica garantindo que já ga-
nhou “muitos troféus”.

Eu sei que sou um exem-
plo fora e dentro do campo. 
Por isso é que estou sempre 
feliz. Sou abençoado, sou 
saudável, tenho uma família 
fantástica, tenho quatro filhos 
e tenho tudo, por isso, o resto 
não interfere em nada”, garan-
tiu Cristiano Ronaldo em uma  
conferência de imprensa .

O jogador da Juventus ten-
tou evitar todas as perguntas 
sobre Kathryn Mayorga, foi 
sorrindo e repetiu várias vezes 
que é “feliz” mas acabou por 
desabafar: “Os advogados es-
tão confiantes. Eu também. Há 
pessoas que tratam da minha 
vida e a verdade vem sempre 
ao de cima”. Cristiano Ronal-
do recusou ainda comentar o 
mau momento do Real Madrid, 

Cristiano Ronaldo: “Eu sei que sou 
um exemplo, dentro e fora do campo”                                                                                                                                           

que voltou a perder este fim de 
semana, garantindo que não 
estava ali “para falar de outros 
clubes”, até porque não se tra-
tava do “momento certo” e não 
é “a pessoa adequada para 
falar dos problemas” do clube 
espanhol, de onde saiu duran-
te o verão.

Quanto ao regresso a Old 
Trafford, onde representou o 
Manchester United entre 2003 
e 2009, o capitão da Seleção 
Nacional explicou que é “uma 
emoção muito grande voltar a 
Manchester”, onde ganhou “to-
dos os troféus”.

Numa situação que pode 
ser inédita, um funcionário 
da organização do PCP em 
Setúbal, Miguel Casanova, 
apresentou queixa judicial 
contra o partido por, ao fim 
de 11 anos de trabalho, o ter 
despedido, alegadamente 
sem justificativa.

Na participação, apre-
sentada no Tribunal Judi-
cial da Comarca de Lisboa, 
o ex-funcionário, que tinha 
gabinete nas instalações 
da Organização Regional 
de Setúbal do PCP, invoca 
a criação de um ambiente 
de hostilidade contra si, que 
descreve como de «margi-
nalização e perseguição», 
supostamente para o impe-
dir de «livremente expres-
sar a sua opinião». A fric-
ção com o partido culminou 
numa diretiva emanada em 
março pela direção para 
mudar o seu local de traba-
lho de Setúbal para a Quinta 
da Atalaia, no Seixal, a qual 
Miguel Casanova entendeu 
não acatar, com base na 
disposição legal que es-
tabelece que tal alteração 
do posto laboral para outro 
concelho só pode ser efe-

tuada por acordo entre as 
partes.

Nas divergências esta-
rão razões de ordem po-
lítica, que apenas insinua 
na sua queixa, ao declarar 
que o ambiente de mar-
ginalização terá sido cria-
do «a partir de dezembro 
de 2015, na sequência de 
uma reunião da direção da 
ORS onde teceu críticas 
diversas ao funcionamento 
do Partido». A mesma fon-
te partidária revelou  que 
Miguel Casanova, nessa 
ocasião, tomou posição 
contra o apoio do PCP ao 
Governo de António Costa, 
considerando que o partido 
teria recuado nas suas exi-
gências para a viabilização 
da ‘geringonça’, pelo que 
entendia estar-se perante 
um «desvio de direita» que 
seria necessário corrigir.                                                                                                                                        
 O funcionário é filho de 
José Casanova, dirigente 
histórico do PCP, que foi 
funcionário e membro do 
Comité Central do partido 
e integrou a sua Comissão 
Política, além de ter sido di-
retor do Avante! e romancis-
ta, falecido em 2014.

Trabalhador do PCP leva
partido a tribunal por

demissão sem justa causa

MArco ViVAn no c.P.n. do ingá

1.ª FEstA PoPuLAr PortuguEsA
nA cAsA dAs BEirAs

Show espetacular do cantor romântico Márcio Gomes 
na Casa de Trás-os-Montes. Detalhes na última pá-

gina tablóide

Família poveira comemorou o seu dia e festejou seu R.F. 
Eça de Queirós. Detalhes na pág. 18

diA do PoVEiro E AniVErsário
do r.F. EçA dE QuEirós

Márcio goMEs 
no soLAr 

trAnsMontAno
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Marco ViVan no clube português de niterói
Um dia para lá de es-

pecial no Clube Portu-
guês de Niterói do Ingá 
com a realização de um 
lindo show do cantor Mar-
co Vivan. O programa 
teve início às 12 horas 
com a abertura do bufê 
com cardápio de primei-
ra: bacalhau a Gomes Sá, 
strogonoff de frango com 
acompanhamentos. Uma 
tarde perfeita com um 
show de organização da 

diretoria do C.P.N., onde 
a vice-presidente social, 
Zenir de Mello, sempre 
atenciosa, recebendo os 
amigos que prestigiam 
o clube. A alegria e des-
contração foram marcas 
registradas do evento. O 
cantor Marco Vivan dan-
do o ritmo musical ao 
lado dos seus dançarinos 
que empolgaram o clube 
lotado. Sem dúvida, um 
grande dia onde a em-
polgação foi a tarde toda. 
Esteve presente também 
o radialista Roberto Ca-
názio da Rádio Globo que 
saudou a todos os amigos 
presentes. Mais uma vez 
um show da diretoria so-
cial que, com seus fiéis co-
laboradore, sempre atenta 
a todos os detalhes, não 
deixou faltar nada.

Na oportunidade foi 
apresentada a Chapa 
Renovação eleita para o 
biênio 2019/2020 no dia 
20/10/2018 que ganhou 

com grande nwqúme-
ro de votos elegendo o 
presidente Dr. Fernando 
Guedes para mais um 
mandato ao lado dos 
seus 1º vice-presidente 
Dr. Carlos Bartha, 2.º vice
-presidente Nilton Vieira 
Rodrigues, Conselho Fis-
cal e Deliberativo.

Ao final do evento a di-
retoria já anunciou que já 
está preparando a Festa 
da Castanha com a Ban-
da Via Brasil.

Belíssimo show do cantor Marco Vivan no Clube Português de Niterói
Um quarteto totalmente integrado em prol do Clube Português de Ni-
terói, o presidente Dr. Fernando Guedes, esposa Dra. Rosa Guedes, o 
1.º vice-presidente Dr. Carlos Bartha e esposa a diretora Zenir de Mello

O sinal 
positivo 
do cantor 
Marco 
Vivan ao 
lado da 
dinâmica 
diretora 
Zenir de 
Mello

Durante o evento 
Dra. Rosa Gue-

des ,o namorado 
e neta do Sr. 

José Mendonça 
– presidente do 

Conselho da Uni-
dos de Portugal, 
o presidente do 
C.P.N. Dr. Fer-

nando Guedes, o 
diretor –medico 
Dr. João Afonso 

e o 1.º vice-presi-
dente Dr. Carlos 

Bartha

Presidente do 
C.P.N. reeleito para 
mais uma ges-
tão, Dr. Fernando 
Guedes, esposa a 
primeira-dama Dra. 
Rosa Guedes e 
seus vice-presiden-
tes Carlos Bartha, 
esposa diretora Ze-
nir de Mello, Nilton 
Vieira Rodrigues
esposa Ana Maria 
Diretora Adélia Call

Panorâmica 
so salão 
do Clube 

Português 
de Niterói, 

no domingo 
passado

O radialis-
ta Roberto 
Canázio da 
Nova Rádio 
Globo marcou 
presença nes-
ta linda festa 
em Niterói. Na 
foto parabeni-
zando a todos 
os amigos e 
a diretoria do 
C.P.N.

Registro 
desta tarde 
maravilho-
sa com a 
diretoria do 
Clube, com 
o Roberto 
Canázio, o 
cantor Mar-
co Vivan e 
radialista 
Araújo 
Borges

Imagem 
marcante 
do Pre-
sidente 
reeleito Dr. 
Fernando 
Guedes, 
com seus 
diretores e 
amigos

O charme feminino no show do Marco Vivan, Ana Paula, a diretora 
Zenir de Mello, Maria Marlie com amigas

Explosão de alegria da conselheira Otília Morena e a vice-presidente 
social a incansavel Zenir de Mello

Os vice-presidentes Dr. Carlos Bartha, Nilton Vieira com suas res-
pectivas esposas Zenir de Mello e Ana Maria

A Chapa Reno-
vação vitoriosa 
para a dire-
ção do biênio 
2019/2020 
eleitos com a 
maior votação 
dos últimos 15 
anos, presiden-
te Dr. Fernando 
Guedes, os 
vices Dr. Carlos 
Bartha e Nilton 
Vieira Rodri-
gues

Felipe Men-
des – diretor do 
Jornal Portugal 
em Foco ao lado 
dos diretores Dr. 
Carlos Bartha e 
Zenir de Mello 
prestigiando o 
domingo festivo 
no C.P.N. no 
destaque junto 
a degustação 
dos deliciosos 
vinhos Terra de 
Camões, grande 
parceiro do Clu-
be Português de 
Niterói

Explosão de alegria durante o show do carismático Marco Vivan, 
onde vemos a primeira-dama Rosa Guedes e a diretora Zenir de 
Mello e o 1ª vice-presidente Dr. Carlos Bartha
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Há planícies douradas e pas-
tos fartos, mas também jardins 
urbanos e museus que guardam 
arte e história em Castelo Bran-
co. A proximidade entre campo 
e cidade é a desculpa ideal para 
um passeio por onde não falta 
natureza, comida tradicional e 
patrimônio. Quem chega aos 
portões da Herdade da Urguei-
ra, em Perais, aldeia fronteiriça 
de Castelo Branco, tem a ilusão 
de avistar uma ilha banhada 
pelo Tejo onde repousa um con-
junto de casinhas brancas com 
rebordo amarelo. Em redor, o 
amarelo rasteiro da paisagem é 
tingido aqui e ali pelo verde das 
oliveiras que se estendem no 
terreno daquele que é «um dos 
primeiros empreendimentos de 
olivoturismo do país», segundo 
Carlos Lourenço. Situada em 
Vila Velha de Ródão, conce-
lho beirão onde a produção de 
azeite é uma tradição secular, a 
herdade tem 7 apartamentos te-
máticos que permitem recorrer 
as diversas fases da olivicultura.

Cada casinha foi batizada e 
decorada consoante cada etapa 
ou objeto utilizado no processo 
artesanal de cultivo da azeitona. 
Tudo começa na «Poda», limpe-
za das oliveiras que abre cami-
nho à sua floração, a chamada 
«Oliva». Após o amadurecimen-
to do fruto, segue-se a apanha 
da azeitona que cai no «Panal», 
pano comprido de lona, linho ou 
serapilheira colocado debaixo 
da oliveira. A «Joeira» corres-
ponde à separação da folha 
e da azeitona que antecede o 
transporte para a «Tulha», es-
trutura onde fica antes ir para 
o «Lagar» para moagem. Final-
mente, o azeite é guardado no 
«Coiro», pote onde se guarda 
até ser vendido.

É, precisamente, a casa 

Castelo BranCo, onde o tempo 
aCalma e o azeite é farto 

com o nome da fase final da 
olivicultura que se destaca en-
tre as várias tipologias de alo-
jamento disponíveis. O «Coiro» 
é o maior dos apartamentos e 
tem três quartos com camas 
duplas, sala, cozinha, casa de 
banho privativa e casa de banho 
comum. Além de ser um espaço 
amplo e confortável, ideal para 
famílias, oferece uma vista pri-
vilegiada para a área envolven-
te nas traseiras. Salta à vista a 
roda de uma carroça que pende 
do teto, aludindo ao transporte 
do azeite, e os coiros que ador-
nam a sala.

Na Urgueira, o tempo pa-
rece abrandar e o alvoroço da 
cidade é uma imagem distante. 
O cenário convida à imersão 
na natureza sem pressas nem 
planos, mas não falta o que 
fazer para quem procura dias 
preenchidos. A extensão do 
terreno e a abundância de li-
nhas de água possibilitam uma 
variedade de atividades, como 
passeios a cavalo e em BTT, 
passeios de barco, gaivota ou 
canoa, caça e pesca. A pisci-
na embutida no terraço é ideal 

azulejaria, tapeçaria ou seri-
grafia, destaca as cores vivas, 
formas geométricas, figuras e 
naturais e palavras. Além das di-
versas linguagens artísticas de 
Cargaleiro, o museu alberga o 
trabalho de nomes como Pablo 
Picasso, Zao Wou-Ki e Claire 
Debril, cujas obras o pintor co-
lecionou através de compra ou 
permuta. Há, ainda, um busto 
de Cargaleiro da autoria de La-
goa Henriques, autor da estátua 
de Fernando Pessoa no Chiado.

Na capital de distrito beirã, a 
arte não se limita às quatro pa-
redes. Prova disso é o Jardim 
do Paço Episcopal, exemplo 
notável do barroco português. 
Encomendado pelo bispo D. 
João de Mendonça no século 
XVII, o jardim é retangular e tem 
composto por vários balcões 
e varandas e cinco lagos com 
rebordos trabalhados. A inspira-
ção bíblica está em cada canto, 
nomeadamente nas estátuas de 
granito que são conotadas com 
a vida e a morte, o paraíso e o 
inferno. A História está presente 
na escadaria onde se encon-
tram as figuras em granito dos 
reis de Portugal.

Ao final do dia, o destino é 
O Lagar, cuja estrutura foi pre-
servada, tal como os utensí-
lios utilizados na produção de 
azeite. Integrado na Herdade 
do Regato, o restaurante ser-
ve pratos tradicionais confec-
cionados em forno de lenha, 
como o saboroso creme de 
cenoura com pão frito ou o ba-
calhau com broa guarnecido 
com batata e legumes. O azei-
te é o fio condutor da refeição, 
mas é também a força de uma 
região que pegou os amarelos 
e verdes da terra, apurando 
aroma e sabor para fazer de-
les seu cartão-de-visita dentro 
e fora da mesa.

para um mergulho de sonho, 
onde sobressai a vista panorâ-
mica sobre o lago e a paleta de 
amarelo e verde que se esten-
de planície fora até Espanha, 
cuja fronteira fica a 4 Km.

A «aproximação das pes-
soas à natureza» através do 
«contato com a fauna e a flora» 
é a grande missão de Carlos 
Lourenço. Além de promover 
o olivoturismo, a propriedade 
serve o fabrico de queijos de 
marca própria. São 2 mil ove-
lhas leiteiras que se alimentam 
dos pastos da exploração e que 
perfazem os «40 % de leite de 
produção própria laborado na 
queijaria» da família.

O queijo Lourenço faz parte 
do leque variado de produtos 
com rótulo «Portugal by Beira 
Baixa», marca que reúne uma 
série de produtos e produtores 
locais com o objetivo de alcan-
çar o mercado internacional. 
Além dos queijos, estão dis-
poníveis para venda enchidos, 
mel, compotas, licores e frutos 
secos e que, para já, podem ser 
adquiridos exclusivamente atra-
vés do site.

Os hóspedes podem acom-
panhar de perto as rotinas dos 
animais da herdade e, inclusi-
ve, assistir ao parto das ove-
lhas. O dia começa bem cedo 
na Urgueira e parte do rebanho 
regala-se com a abundância do 
pasto, procurando refugiar-se 
do sol debaixo dos sobreiros. As 
restantes aguardam nos está-
bulos pela extração do leite que 
será enviado para a Queijaria 
Lourenço & Filhos, localizada 
na zona industrial de Vila Velha 
de Ródão.

Depois de recebido, o leite é 
acondicionado e refrigerado nos 
tanques e depois segue pela tu-

bagem onde vai ser aquecido e 
coalhado. Na sala da mexedora, 
são cortados quatro queijos de 
cada vez que, depois de pren-
sados, são desenformados. O 
queijo passa, então, pela lava-
gem e revisão e, finalmente, 
repousa em salas preparadas 
para o efeito. Há uma divisão 
onde o queijo picante curado 
fica sob palha de centeio duran-
te seis meses. As visitas à fábri-
ca são gratuitas, mas requerem 
reserva prévia.

A poucos quilômetros fica 
o porto do Tejo, cais fluvial de 
onde partem os barcos que 
fazem passeios às Portas de 
Rodão. O monumento natural 
da região deve o seu nome ao 
afunilamento do vale onde o rio 
Tejo corre por entre dois roche-
dos que se assemelham a duas 
portas, uma a norte, em Vila Ve-
lha de Ródão, e outra a sul, em 
Nisa, Portalegre. Mesmo antes 
do arranque do passeio, paira 
no ar o silêncio, interrompido 
apenas pela oscilação dos bar-
cos na água e pelas aves que 
sobrevoam as escarpas.

A quietude adensa-se com 
o avançar do recorrido pela pai-
sagem em vários contrastes de 
verde. A embarcação é aberta 
a toda a volta e tem uma vista 
completa para o deslumbrante 
cenário onde o Tejo dá ideia de 
estar imóvel e serve como um 
autêntico espelho dos planaltos 
que o enquadram.

No decorrer do percurso, 
pode-se avistar, no alto de um 
penedo, a torre de menagem 
do Castelo de Ródão, também 
conhecido como Castelo do Rei 
Vamba. As Portas de Ródão 
são, também, um ponto obriga-
tório para observação de aves e 
tem a maior comunidade de gri-
fos do país. Além das aves que 
ali nidificam, podem observar-se 
as tartarugas que se refrescam 
no limite da margem.

Terminado o passeio, o res-
taurante Vila Portuguesa, situ-
ado em frente ao cais, afigura-
se como ideal para recarregar 
energias. O espaço tem decora-
ção simples e ambiente familiar 
e oferece uma vista para o mag-
nífico porto do Tejo. Destacam-
se, entre os pratos da casa, a 
bochecha de porco preto ten-
rinha com batata frita, a sabo-
rosa pescada com espargos e 
puré de brócolos e a tigelada da 
Beira, sobremesa esponjosa e 
doce indicada para quem apre-

cia o travo forte da canela.
Em cerca de 20 minutos, 

estamos em Castelo Branco, 
cidade de aparência jovial que 
guarda as raízes no interior do 
centro histórico. É preciso pe-
netrar nas ruas estreitas para 
descobrir as casas brancas de 
listra amarela e portas baixinhas 
e as pracetas abertas rodeadas 
de edifícios antigos. A Praça de 
Camões é o derradeiro ponto 
de encontro, reunindo pedaços 
de história como o Arquivo Dis-
trital de Castelo Branco, a Casa 
do Arco do Bispo e o Centro de 
Interpretação do Bordado de 
Castelo Branco. Inaugurado em 
julho do ano passado na antiga 
biblioteca municipal, o espaço 
inclui um núcleo museológico 
que conduz o visitante por uma 
viagem no tempo às origens do 
ex-líbris da cidade.

 
Além de mostrar o processo 

de produção artesanal do bor-
dado, o centro acolhe a Oficina
-Escola de Bordado de Castelo 
Branco, onde se pode assistir 
ao trabalho de talentosas borda-
deiras da cidade. Munidas com 
dedal, fios de várias cores e 
muita concentração, as artesãs 
debruçam-se sobre os panos 
de linho para adorná-los com 
motivos variados em seda. Há, 
ainda, uma loja onde se podem 
comprar panos, crachás e mar-
cadores de livros.

A um passo dali, no cimo de 
uma rua apertada e inclinada, 
fica o Museu Cargaleiro, cons-
tituído por dois edifícios contí-
guos, um palacete do século 
XVIII e uma construção do sé-
culo XXI de linhas retas e deta-
lhes espelhados. Aqui está todo 
o acervo da Fundação Manuel 
Cargaleiro, criada pelo pintor e 
ceramista nascido em Vila Velha 
de Ródão. A obra, que abrange 

assemBleia Geral 
eXtraordinÁria

edital de ConVoCaÇÃo 
Nos termos do art. 28 e para os fins de que trata o art.  32 letra c) c/c com o parágrafo pri-

meiro do artigo 94 do Estatuto Social, convoco os associados para reunião que terá lugar na 
sede social, sito Rua Luis de Camões, 30 – Salão dos Brasões, Centro, Rio de Janeiro - RJ, 
no próximo dia 05 (cinco) de novembro de 2018, às 17 horas em primeira convocação com 
presença da maioria dos seus membros, ou, meia hora depois, em segunda e última convoca-
ção, com qualquer número de presentes, com o fim específico de deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia:
  

a) Apreciar e deliberar sobre a reforma do Estatuto 
    Social mediante parecer do Conselho Deliberativo.
b) Eleger e dar posse aos novos membros da Diretoria Executiva, Conselho 
    Consultivo e Conselho Fiscal.

                                   
                                          Rio de Janeiro, 23 de outubro de 2018

                                      CARLOS EURICO SOARES FELIX
                                           Presidente da Assembleia Geral

edital de ConVoCaÇÃo de 
reUniÃo eXtraordinÁria

Nos termos do art. 41 e para fins de que trata o parágrafo primeiro  art. 94 do Estatuto So-
cial, convoco os Senhores Membros do Conselho Deliberativo para reunião que terá lugar na 
sede social, sito Rua Luis de Camões, 30 – Salão dos Brasões, Centro, Rio de Janeiro - RJ, 
no próximo dia 05 (cinco) de novembro de 2018, às 16 horas em primeira convocação com 
presença da maioria dos seus membros, ou, meia hora depois, em segunda e última convoca-
ção, com qualquer número de presentes, com o fim específico de deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia:
  

a) Apreciar e deliberar sobre a proposta de alteração e reforma do Estatuto Social.
                              

Rio de Janeiro, 23 de outubro de 2018

RUI MANUEL PATRÍCIO
Presidente do Conselho Deliberativo

real GaBinete 
portUGUÊs de leitUra

CnpJ/mf nº 33.907.270/0001-30

real GaBinete 
portUGUÊs de leitUra

CnpJ/mf nº 33.907.270/0001-30

ConselHo deliBeratiVo 
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O levantamento provisó-
rio dos danos provocados 
pela passagem da tempes-
tade Leslie no concelho de 
Pombal aponta, até ao mo-
mento, para prejuízos su-
periores a 4,6 milhões de 
euros. A Câmara Municipal 
afirma que está a efetuar, 
em colaboração com as 
juntas de freguesia, um “le-
vantamento mais exaustivo 
junto das suas populações e 
tecido empresarial e social/

Passagem do furacão Leslie provocou
mais de 4,6 milhões de prejuízo no concelho 

PombaL

braga

ÍLhavo e murtosa a Peniche estarreja

O Hospital Lusíadas vai 
abrir em Braga no primeiro 
semestre de 2019. O grupo 
estabeleceu um contrato 
com a Santa Casa da Mi-
sericórdia de Braga para a 
utilização do edifício do an-
tigo Hospital de São Mar-
cos, tal como o Diário do 
Minho tinha anunciado em 
primeira mão.

“Queremos ser uma refe-
rência em Braga, investindo 
em tecnologia, na humani-
zação e excelência dos cui-
dados de saúde à popula-

hospital Lusíadas abre no início de 2019

ção”, referiu Vasco Antunes 
Pereira, presidente da Lusí-
adas Saúde.

Segundo uma nota do  
grupo, o espaço vai ser 
requalificado e renascerá 

como Hospital Lusíadas 
Braga. O renovado espa-
ço tem abertura prevista 
para o primeiro semestre 
de 2019 e vai assumir-se 
como “um centro clínico 
com um forte pendor de 
ambulatório, equipado com 
meios de diagnóstico de 
última geração, mantendo 
uma equipe de profissio-
nais altamente qualificados 
que atualmente já colabo-
ram com a Lusíadas Saú-
de no espaço da Clínica de 
Santa Tecla”.

A partir do dia 10 de ou-
tubro, Oeiras passou a fazer 
oficialmente parte das cida-
des em Via Rápida para eli-
minar o VIH/SIDA ao assinar, 
na Assembleia da República, 
a Declaração de Paris. Tra-
ta-se de uma iniciativa de 
parceria mundial estratégica 
no combate ao VIH/SIDA e 
Hepatite C.

A parceria envolve qua-
tro entidades principais: As-
sociação Internacional de 
Prestadores de Cuidados 
no âmbito da SIDA (IAPAC), 
Programa Conjunto das Na-
ções Unidas para o VIH/
SIDA (ONUSIDA), Progra-
ma especifico das Nações 
Unidas para a Habitação e 
Desenvolvimento Urbano 
Sustentável (UN-HABITAT) e 
a cidade de Paris, entre ou-

tras cidades a nível mundial, 
parceiros locais, nacionais e 
internacionais.

Com a assinatura da 
Declaração de Paris, o Mu-
nicípio de Oeiras compro-
mete-se a atingir as metas 
“90-90-90” até 2020 que 
correspondem a 90% das 
pessoas que vivem com o 
VIH tenham conhecimento 
do seu diagnóstico; destas, 
90% estejam em tratamento 
anti retrovírico e por último 
90% das pessoas em trata-
mento apresentem carga ví-
ria suprimida.

Este é também o ponto 
de partida para conceber 
uma estratégia municipal 
para o combate a estas 
doenças, que em Oeiras 
representa uma incidência 
de 19,7.

Mais de 650 mil euros
para abastecimento
de água em Oeiras

O Município de Oeiras, 
na reunião de Câmara do 
dia 10 de outubro, deu luz 
verde aos Serviços Inter-
municipalizados de Água 
e Saneamento (SIMAS) 
dos Municípios de Oeiras e 
Amadora para avançar com 
duas empreitadas a reali-
zar em todo o concelho de 
Oeiras, nomeadamente a de 
remodelação/ampliação das 
redes de águas domésticas 
e pluviais, para os anos de 
2018 e 2019, no montan-
te de € 339.626,63 e a de 

reparação de roturas na 
rede de abastecimento de 
água, para os anos de 2018, 
2019 e 2020, com o valor 
de €318.020.00. Ambos os 
montantes serão acrescidos 
de IVA à taxa legal em vigor.

O valor total das duas 
empreitadas, no total de 
€657.646,63, adjudicadas 
à empresa Mafrágua, Ltda. 
através de concurso públi-
co, será na sua totalidade 
suportado pelos SIMAS, 
enquanto entidade adjudi-
cante.

Oeiras assinou Declaração de 
Paris para eliminar o VIH/SIDA

recreativo”. 
Numa resposta ao nos-

so jornal, a autarquia pre-
sidida por Diogo Mateus, 
refere que, em termos de 
infraestruturas públicas, já 
foram apurados “danos su-
periores a 375 mil euros”, 
com o “registro de prejuí-
zos em viaturas, sinalética, 
infraestruturas de sanea-
mento básico e drenagem 
pluvial, mobiliário urbano e 
edifícios”. 

Uma descarga de água com tinta no Rio Antuã, em 
finais de setembro, foi um dos assuntos debatidos na 
última reunião camarária de Estarreja, tendo o vice
-presidente da autarquia, Adolfo Vidal, admitido que se 
tratou de “uma falha da Câmara” que “não poderá vol-
tar a ocorrer”. Num comunicado, a Câmara Municipal 
estarrejense explica por que motivo à tinta resultante 
da lavagem dos instrumentos associados ao ESTAU – 
Festival de Arte Urbana foi desaguar no rio.

O Festival Gastronomia de Bordo é uma das propostas de 
um novo projeto de programação cultural em rede que envol-
ve três municípios nacionais, dois deles da região de Aveiro: 
Ílhavo, Murtosa e Peniche. “Territórios com história: o mar, 
as pescas e as comunidades” será desenvolvido durante o 
triênio 2018-2020, estando previstas cerca de 300 atividades 
de “valorização e divulgação do patrimônio cultural marítimo 
associado a cada um” dos territórios envolvidos. O objetivo é 
“favorecer o incremento do turismo cultural e o aumento da 
competitividade local e regional”, explica a Câmara de Ílhavo, 
uma das três parceiras do projeto.

novo projeto de programação 
cultural em rede junta Ílhavo

e murtosa a Peniche

Descarga no rio
antuã “foi uma falha”

ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
Nos termos do art. 34 parágrafo único e para os fins do art. 33 letra c) c/c o artigo 34 do 

Estatuto Social, convoco os associados para reunião que terá lugar na sede social, sito Rua 
Marechal Floriano, 185 – Salão Nobre, Centro, Rio de Janeiro - RJ, no próximo dia 07 (sete) de 
novembro de 2018, às 17 horas em primeira convocação com presença da maioria dos seus 
membros, ou, meia hora depois, em segunda e última convocação, com qualquer número de 
presentes, com o fim específico de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
  

a) Apreciar e deliberar sobre a reforma do Estatuto Social mediante parecer do 
    Conselho Deliberativo.
b) Eleger e dar posse aos novos membros da Diretoria Executiva, Conselho 
    Consultivo e Conselho Fiscal.

                              
                                          Rio de Janeiro, 23 de outubro de 2018

FRANCISCO GOMES DA COSTA
Presidente da Diretoria

Nos termos do art. 48 e para os fins de que trata o art. 43 letra l do Estatuto So-
cial, convoco os Senhores Membros do Conselho Deliberativo para reunião que terá 
lugar na sede social, sito Rua Marechal Floriano, 185 – Salão Nobre, Centro, Rio de 
Janeiro - RJ, no próximo dia 07 (sete) de novembro de 2018, às 16 horas em primeira 
convocação com presença da maioria dos seus membros, ou, meia hora depois, em 
segunda e última convocação, com qualquer número de presentes, com o fim especí-
fico de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
  

a) Apreciar e deliberar sobre a proposta de alteração e reforma do Estatuto
       Social.

                                   
Rio de Janeiro, 23 de outubro de 2018

ANTONIO DE SOUSA MOTA
Presidente do conselho Deliberativo

CONSELHO DELIBERATIVO 

REAL BENEMÉRITA SOCIEDADE 
PORTUGUESA CAIXA

DE SOCORROS D. PEDRO V
CNPJ/MF nº 33.601.048/0001-04

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

REAL BENEMÉRITA SOCIEDADE 
PORTUGUESA CAIXA

DE SOCORROS D. PEDRO V
CNPJ/MF nº 33.601.048/0001-04
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A Direção-Geral do Patri-
mônio Cultural tem a decor-
rer um novo procedimento 
de classificação da Ponte da 
Lavandeira e do respectivo 
cruzeiro, no concelho de Ce-
lorico da Beira, no distrito da 
Guarda.

A ponte está localizada 
sobre o rio Mondego, a no-
roeste da vila de Celorico da 
Beira, na União de Fregue-
sias de São Pedro, Santa 
Maria e Vila Boa do Monde-
go.

Segundo a Direção Re-
gional de Cultura do Centro, 
a ponte que está em proces-
so de classificação foi cons-
truída em 1652 e restaurada 
e reconstruída em 1818 “em 
resultado da destruição pro-
vocada pela passagem da 
segunda Invasão Francesa”.

“Trata-se de uma pon-
te de tabuleiro em cavalete, 
com estrutura em alvenaria 
de granito de aparelho regu-
lar (silhares), assente em três 
arcos de volta perfeita, sendo 
a central de maior dimensão, 
sobre pilares protegidos por 

Ponte da Lavandeira de Celorico da 
Beira em processo de classificação

CeLoriCo da beira

santa marta de Penaguião

O parlamento recomendou 
ao Governo a “reabilitação e re-
qualificação urgente” de cinco 
escolas básicas e secundárias 
dos distritos de Lisboa, Viseu, 
Braga e Vila Real, de acordo 
com diplomas publicados em 
Diário da República.

Com resolução aprovada a 
20 de abril, surgiu, em Diário 
da República, publicada a re-
comendação ao Governo que 
“proceda à urgente elaboração 
de um plano para a realização 
urgente de obras de reabilita-
ção e requalificação do edi-
ficado da Escola Secundária 
de Castro Daire”, no distrito de 
Viseu.

Foi também publicado o 
projeto de recomendação para 
a realização de obras na Esco-
la Básica dos 2.º e 3.º Ciclos D. 
Carlos I, em Sintra, no distrito 
de Lisboa.

Nesta resolução, a Assem-
bleia da República recomenda 
também ao Governo que pro-
mova uma vistoria urgente às 
instalações da Escola Básica 

dos 2.º e 3.º Ciclos D. Carlos I 
com o objetivo de identificar as 
intervenções “mais urgentes” e 
“repor as condições mínimas de 
funcionamento”.

No documento, aprovado 
na Assembleia a 22 de junho, 
lê-se ainda a necessidade 
de serem feitos, de imediato, 
procedimentos necessários à 
realização das obras de que 
a escola carece e que seja 
concretizado um plano de in-
tervenção global a realizar na 
mesma, de modo a resolver 
definitivamente os problemas 
denunciados por pais, alunos 
e professores.

Foram ainda publicadas 
duas outras recomendações, 
para obras de requalificação 
na Escola Secundária de 
Amares, no distrito de Braga, 
e para a Escola Básica (2.º e 
3.º ciclos) e Secundária Dr. 
Bento da Cruz, em Montale-
gre, distrito de Vila Real, am-
bos aprovados pela Assem-
bleia da República em junho 
passado.

Recomendações
sobre requalificação

de cinco escolas

montaLegre

viseu

O executivo da Câmara Mu-
nicipal de Viseu aprovou esta 
quinta-feira a participação do 
município no subfundo ImoVi-
riato, integrado no Fundo Na-
cional de Reabilitação do Edi-
ficado (FNRE).

A aprovação permitirá avan-
çar com a reabilitação de oito 
edifícios do Centro Histórico da 
cidade, no valor de 1,443 milhões 
de euros, informa a autarquia.

O FNRE visa o desenvolvi-
mento de projetos de reabilita-
ção de imóveis e a promoção do 
arrendamento.

“Este subfundo ImoViriato é 
dedicado em exclusivo a Viseu, 
tendo um valor inicial superior a 
dois milhões de euros”, informa 
o executivo de Viseu.

“Após a reabilitação, refor-
ça-se a oferta de habitação no 
Centro Histórico, mas também 

se investe na criação de resi-
dências para estudantes”, pro-
mete o executivo liderado por 
Almeida Henriques.

Numa nota de imprensa 
enviada ao ‘Mundo Português, 
o executivo municipal refere 
que as rendas a praticar “serão 
sempre inferiores aos valores 
de mercado para as respecti-
vas zonas”.

Nos edifícios a reabilitar 
neste âmbito estão também às 
futuras instalações dos SMAS/
Águas de Viseu e da SRU Viseu 
Novo, que passarão, respectiva-
mente, para a Travessa de São 
Domingos, junto à Rua do Co-
mércio, e para a Rua Direita.

“Esta aposta permite robus-
tecer a estratégia de investimen-
to na recuperação do Centro 
Histórico de Viseu”, diz Almeida 
Henriques.

Viseu coloca em marcha operação de 
reabilitação no centro histórico

O conjunto de atividades 
em que o Município de San-
ta Marta de Penaguião tem 
estado envolvido durante 
este ano, tem contribuído 
para o aumento do índice 
de visitação do concelho e 
proporciona um impacto po-
sitivo na economia local.

Segundo uma estimativa 
avançada pelo Presidente 
local, Luís Machado, no pe-
ríodo acima indicado, mais 
de 20 mil pessoas visitaram 
a vila e o concelho.

“Santa Marta começa a 
ser já uma marca de refe-
rência de âmbito nacional. 
A realização de algumas ati-
vidades com esta chancela 
tem trazido ao nosso terri-
tório milhares de pessoas. 
Eventos como a Caminhada 

iniciativas do município
atraem mais de 20 mil visitantes

Noturna, a Rampa de Santa 
Marta, a Semana Cultural, 
os Torneios Masters de Na-
tação e agora o Douro Ultra 
Trail, atraíram atenções e 
pessoas, não só a nível lo-
cal e regional, mas também 
nacional.” Um outro impor-
tante fator de atratividade 
que contribuiu para os mui-
tos visitantes a Santa Marta 
de Penaguião “é o projeto 
turístico da Rota da Estra-
da Nacional 2 (EN2), do 
qual o Município faz parte 
e é mentor.” Neste âmbi-
to, a passagem do Grande 
Prémio Portugal Nacional 
2 em ciclismo trouxe mui-
tas pessoas ao concelho e 
uma visibilidade significati-
va do mesmo”. 

Luís Machado acrescen-

tou que o esforço do Municí-
pio não se resume só a cap-
tar visitantes, mas também 
em proporcionar mais-valias 
para o comércio local, res-
tauração e alojamento e pro-
mover igualmente as várias 
potencialidades do concelho.

“Temos de continuar 

este caminho de afirmar a 
marca Santa Marta na área 
do turismo, cientes de que 
estamos a contribuir igual-
mente para a valorização 
dos nossos recursos e da 
melhoria da qualidade de 
vida da nossa população”, 
concluiu o autarca.

talhamares (os corta-mar), 
que vencem a força da cor-
rente e impedem o desgaste 
da estrutura”, refere à fonte.

Aquela entidade indica na 
proposta que, estruturalmen-
te, a ponte “parece encon-
trar-se razoavelmente pre-
servada, não obstante o fato 
das guardas laterais já não 
se encontrarem completas”.

A Ponte da Lavandeira é 
“um exemplo concreto e um 
marco da arquitetura e da 
arte portuguesa, e um valio-
so testemunho dessa épo-

ca”, lê-se no documento.
Na entrada norte da ponte 

destaca-se um cruzeiro que, 
segundo a fonte, poderá es-
tar associado aos últimos 
restauros do monumento.

De acordo com informa-
ção disponibilizada pela Di-
reção-Geral do Patrimônio 
Cultural na sua página na in-
ternet, o prazo para apresen-
tação de eventual reclama-
ção decorre até ao dia 29 de 
outubro e para apresentação 
de recurso até 20 de novem-
bro.

O anúncio publicado em 
Diário da República relati-
vo à abertura de novo pro-
cedimento de classificação 
da Ponte da Lavandeira e 
do cruzeiro, em Celorico da 
Beira, refere que os elemen-
tos relevantes do processo 
(fundamentação, despacho 
e planta dos imóveis em vias 
de classificação e da respec-
tiva zona geral de proteção) 
estão disponíveis nas pági-
nas eletrônicas da Direção-
Geral do Patrimônio Cultural 
(www.patrimoniocultural.pt) e 
da Câmara Municipal de Ce-
lorico da Beira (www.cm-ce-
loricodabeira.pt).

O texto do DR estabelece 
que “os imóveis em vias de 
classificação e os localizados 
na zona geral de proteção 
(50 metros contados a partir 
dos seus limites externos) fi-
cam abrangidos pelas dispo-
sições legais em vigor”.

Em 1998 foi aberto um 
procedimento para a classifi-
cação do referido monumen-
to, mas o mesmo acabou por 
caducar.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Nos termos do art. 35  e para os fins de que trata o art. 34 letra f  do Estatuto Social, convo-
co os Senhores Membros do Conselho Deliberativo para reunião que terá lugar na sede social, 
sito Rua Senador Dantas, 118 – Salão Nobre, Centro, Rio de Janeiro - RJ, no próximo dia 06 
(seis) de novembro de 2018, às 16 horas em primeira convocação com presença da maioria 
dos seus membros, ou, meia hora depois, em segunda e última convocação, com qualquer 
número de presentes, com o fim específico de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
  

a) Apreciar e deliberar sobre a proposta de alteração e reforma do Estatuto Social.
                              

                                          Rio de Janeiro, 23 de outubro de 2018

MARIA LÊDA DE MORAES CHINI
Presidente do Conselho deliberativo

CONSELHO DELIBERATIVO ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
Nos termos do art. 28 parágrafo primeiro e para fins de que trata o art. 28, inciso II  do 

Estatuto Social, convoco os associados para reunião que terá lugar na sede social, sito Rua 
Senador Dantas, 118 – Salão Nobre, Centro, Rio de Janeiro - RJ, no próximo dia 06 (seis) de 
novembro de 2018, às 17 horas em primeira convocação com presença da maioria dos seus 
membros, ou, meia hora depois, em segunda e última convocação, com qualquer número de 
presentes, com o fim específico de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
  

a) Apreciar e deliberar sobre a reforma do Estatuto Social mediante parecer do 
    Conselho Deliberativo.
b) Eleger e dar posse aos novos membros da Diretoria Executiva, Conselho Consultivo
    e Conselho Fiscal.

                              

                                          Rio de Janeiro, 23 de outubro de 2018

FRANCISCO GOMES DA COSTA
Presidente da diretoria

LICEU LITERÁRIO 
PORTUGUÊS

CNPJ/MF nº 33.623.885/0001-34

LICEU LITERÁRIO 
PORTUGUÊS

CNPJ/MF nº 33.623.885/0001-34
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“Em 2017, 7,7% dos imó-
veis transacionados em Por-
tugal foram vendidos a não 
residentes, correspondendo 
a 11,5% do valor total transa-
cionado, diz o INE.

A informação diz que as 
vendas de imóveis a não re-
sidentes aumentaram 19,2% 
em número e 22,6% em valor 
face a 2016, quando apre-
sentaram subidas de 11,4% 
e 4,6%, respectivamente. 

Como tinha acontecido 
no ano anterior, em 2017, fo-
ram os residentes em França 
que mais imóveis adquiriram 
em Portugal, quase 20%, se-
guidos pelo o Reino Unido 
(16,2%).

O valor médio dos pré-
dios vendidos a estrangei-
ros era 160.407 euros, ou 

A divida pública da zona 
euro também foi revista, mas 
em alta, face à primeira noti-
ficação, com o gabinete esta-
tístico da UE a divulgar uma 
taxa  de 86,8% do PIB, face 
aos 86,7% estimados em 
abril,  um recuo na compara-
ção com a dívida de 89,1% 
do PIB em 2016.

A dívida pública da UE 
baixou para os 81,6% (con-
tra 83,3%), ligeiramente 
abaixo dos 81,9% aponta-
dos na primeira notificação 
do Eurostat.

Quinzes Estados-mem-

bros apresentaram uma dí-
vida pública superior aos 
60%, tendo as mais ele-
vadas sido registradas na 
Grécia (176,1% do PIB), em 
Itália (131,2%), em Portugal 
(124,8% - um recuo face 
aos 129,2% de 2016), na 
Bélgica (103,4%), em Fran-
ça (98,5%) e em Espanha 
(98,1%). As menores taxas  
da dívida  foram observa-
dos na Estônia (8,7%), Lu-
xemburgo (23,0%), Bulgária 
(25,6%), República Checa 
(34,7%),  Romênia (35,1%) e 
na Dinamarca (36,1%).

Não residentes compraram quase 8%
dos imóveis vendidos em Portugal

seja, quase 50% superior 
ao valor médio das transa-
ções globais (107.381 eu-
ros).No mesmo ano, 6,8% 
dos imóveis vendidos a não 
residentes tinham um valor 
unitário igual ou superior a 
500 mil euros.

Mais de três quartos do 
valor das aquisições por 
oriundos dos estrangei-
ros localizou-se no Algarve 
(42,8%) e na Área Metropoli-
tana de Lisboa (35,0%).

Foi a região de Lisboa que 
apresentou o valor médio de 

aquisições mais elevado, ao 
atingir 276,8 mil euros.

Além dos residentes em 
França e Reino Unido, tam-
bém compraram imóveis ha-
bitantes no Brasil (6,9%), Chi-
na (6,3%) e Suíça (5,5%), os 
países mais representativos.

Em 2017, o número de 
imóveis transacionados no 
país, incluindo prédios urba-
nos, rústicos e mistos, rela-
tivos a habitação, comércio, 
indústria ou serviços, au-
mentou 13,5% face ao ano 
anterior, depois do acrésci-
mo de 14,9% em 2016).

O valor global cresceu 
33,5% contra 20,5% no ano 
anterior, principalmente devido 
às transações de prédios urba-
nos, que aumentaram 17,2% 
em número e 34,1% em valor.

Segundo as simulações 
feitas pela consultora PwC, 
o benefício será tanto maior 
quanto for o salário do con-
tribuinte em questão. Por 
exemplo, um contribuinte 
solteiro com um rendimen-
to de 800 euros, atualmente 
pagaria aproximadamente 
780 euros de IRS”, explica a  
PwC, com a aplicação do re-
gime para os emigrantes pre-
visto na proposta de Orça-
mento , não pagará qualquer 
valor de imposto, ou seja, o 
regime oferece-lhe uma pou-
pança de aproximadamente 
um salário.

No extremo oposto das 
simulações, está o caso si-
mulado pela PwC em que 
“um contribuinte com um 
salário de 4.500 euros con-
segue um benefício de apro-
ximadamente três salários 
(paga menos 13.180 euros 
de imposto)” no final do ano. 
Já um contribuinte com  um 
salário de 1.500 euros  terá  
um benefício de aproximada-
mente 2 salários, paga me-
nos 2.697 euros de IRS.

As simulações  foram fei-

tas tendo em conta que os 
contribuintes dos exemplos 
não têm qualquer outra de-
dução à coleta para além das 
deduções gerais familiares 
previstas na lei.

A proposta de Orçamen-
to para 2019 entregue  no 
Parlamento, prevê que os 
emigrantes que regressem a 
Portugal a partir do próximo 
ano apenas vão pagar meta-
de do IRS.

Para aceder a este bene-
fício, os potenciais interessa-
dos terão de preencher um 
conjunto de condições, entre 
as quais terem a sua situa-
ção fiscal regularizada. Por 
outro lado, só poderão be-
neficiar do desagravamento 
fiscal os contribuintes que 
sejam considerados residen-
tes em Portugal entre 01 de 
janeiro de 2019 e 31 de de-
zembro de 2020, não tenham 
sido considerados residentes 
em Portugal em qualquer 
dos “três anos anteriores”, 
ou seja, entre 2016 e 2018, e 
“tenham sido residentes em 
território português” antes de 
31 de dezembro de 2015.

Benefício de 50% de IRS
para emigrantes pode
chegar a  três salários

As alterações à legislação 
do alojamento local foram 
polêmicas, mas grande parte 
avançou, dando agora mais 
poderes às câmaras e aos 
condomínios que, em parte, 
limitam os registros de novos 
estabelecimentos. Saiba que 
poderes são esses e o que 
vai ter de alterar se for pro-
prietário de um alojamento 
local ou de outro tipo de es-
tabelecimento de alojamento 
temporário.

As alterações à legisla-
ção do AL começam logo 
no nome e no conceito, um 
alojamento local será tudo o 
que preste serviços de aloja-
mento temporário, mediante 
remuneração, ou seja, não 
tem de ser apenas para ar-
rendar a turistas. Por exem-
plo, quem quiser arrendar 
um quarto na sua residência, 
seja para que fim for, também 
tem de se registrar como AL, 
mas só pode ter o máximo 
de 3 unidades. E quem qui-
ser arrendar um único apar-

Alojamento local, o que
muda a partir desta semana

tamento num prédio também 
terá de se registrar como 
AL. Consequentemente, um 
hostel, apartamento, hospe-
dagem ou quarto é, por isso, 
obrigado a ter a respetiva 
placa no exterior.

Quem quiser instalar um 
hostel num edifício em pro-
priedade horizontal, ou seja, 
onde haja casas para habi-
tação permanente, tem de 
pedir a autorização dos con-
dôminos. Segundo explicou  
a sócia da Abreu Advogados, 
Patrícia Viana, esta medida 
tão direcionada terá sido to-
mada porque se considerou 
que os hostels são mais pro-
pícios a maiores perturba-
ções aos restantes condômi-
nos do prédio.

Além de autorizarem a 
instalação de hostels, os 
condôminos podem opor-se 
à instalação ou pedir o can-
celamento de um AL que 
esteja instalado num apar-
tamento de um prédio, mas 
apenas caso se verifique 

uma prática reiterada de atos 
que impossibilitem ou per-
turbem a normal fruição do 
prédio aos condôminos habi-
tacionais, diz Patrícia Viana. 
Essa oposição tem de ser 
votada por mais de metade 
dos inquilinos e tem de ser 
comunicada à autarquia.

O proprietário de um AL 
dentro de um prédio pode ter 
de pagar até mais 30% de 
quota anual de condomínio, 
se os condôminos assim o 
entenderem.

Além da ASAE, também 
a Câmara Municipal pode 
fiscalizar o cumprimento do 
regime do AL e também pode 
determinar o encerramento 
ou uma suspensão temporá-
ria da exploração. Esta sus-
pensão poderá ser decre-
tada, por exemplo, sempre 
que a falta de cumprimento 
das disposições legais apli-
cáveis ponha em causa a 
segurança dos utilizadores 
ou a saúde pública, diz Pa-
trícia Viana, ressalvando, no 
entanto, que esta interdição 
temporária não origina o can-
celamento do registo do AL.

Até agora, para se regis-
trar um AL bastava fazer uma 
comunicação prévia junto do 
Turismo de Portugal, mas to-
dos os registros têm de pas-
sar primeiro pela câmara que 
terá depois 10 dias (ou 20 se 
for um pedido para um hos-
tel) para decidir se aceita ou 
não o novo registro.

A nova legislação cria 
as zonas de contenção que 
são zonas onde a instalação 
de um novo AL tem de ter a 
aprovação da autarquia e 
onde um mesmo proprietário 

Dívida portuguesa baixou  mas 
continua a 3.ª mais elevada da UE

apenas poderá explorar um 
máximo de 7 estabelecimen-
tos de alojamento local, ex-
plica Patrícia Viana. Contu-
do, apenas quem quiser abrir 
um novo AL nestas zonas é 
que precisa da autorização 
das autarquias. Um proprie-
tário que já tenha mais de 7 
AL dentro das zonas de con-
tenção pode mantê-los.

A Câmara de Lisboa 
anunciou que iria suspender 
os novos registros de AL nos 
bairros da Madragoa, Caste-
lo, Alfama, Mouraria e Bairro 
Alto. Esta suspensão é, se-
gundo a lei, válida por ape-
nas um ano, tendo depois de 
ser reavaliada.

Os registros que já exis-
tem mantêm-se como estão, 
mas têm 2 anos, a contar da 
data da entrada em vigor da 
presente lei, para incorporar 
essas alterações que são a 
de contratar um seguro mul-
tirriscos, as placas identifica-
tivas e as contribuições para 
os condomínios.

Prazo para comunicar en-
cerramento do AL diminui de 
60 para 10 dias. Ocupação 
máxima dos estabelecimen-
tos mantém-se: 9 quartos e 
30 utentes. Alojamentos Lo-
cais passam a ser obrigados 
a ter um livro de informações 
em,  pelo menos, 4 línguas: 
português, inglês e mais 
duas estrangeiras.

Multas em caso de incum-
primento sobem, e passam a 
ser de €2.500 a €4.000 no 
caso de pessoa singular e de 
€25.000 a €40.000 no caso 
de uma empresa. Os proprie-
tários são obrigados a ter um 
seguro multirriscos
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Política

Rui Rio anunciou que vai 
propor à Comissão Política 
Nacional que vote contra a 
proposta de Orçamento, con-
siderando que este Governo 
é como a cigarra que canta 
no verão esquecendo o futu-
ro. Querem fazer parecer que 
estamos numa espécie de 
país das maravilhas, onde é 
possível distribuir as benes-
ses por toda a gente. “O gran-
de objetivo do país tem de ser 
o crescimento. Os orçamen-
tos do Estado são uma peça 
fundamental para este obje-
tivo. Ou se opta pelo futuro 
ou só se olha o presente. Os 
orçamentos  deste Governo 
têm sido sempre a olhar para 
o presente e o OE2019 olha 
para as eleições só se preo-
cupando em dar resposta às 
reivindicações do BE e do 
PCP”, e disse que vai propor 
à Comissão Política Nacional 
que vote contra a proposta de 
OE2019.

“Querem fazer parecer 
que estamos numa espécie 
de país das maravilhas, onde 
é possível distribuir as benes-
ses por toda a gente. Mas 
com esta política e com este 
orçamento vamos continuar a 
ter um crescimento fraco. Em 
2019 vamos ser o sexto pior 
a crescer na União Europeia. 
Portanto 21 países crescerão 
mais do que Portugal, segun-
do as projeções da UE, e de-
vido a uma política de chapa 
ganha, chapa batida”, afirmou 
Rui Rio.

Rui Rio apresentou núme-
ros que, provam que o Go-
verno vai ter mais receita em 
2019, e aumentos em impos-
tos, entre outras medidas.

Segundo Rio, o Governo 
vai receber mais 300 milhões  
de dividendos do Banco de 
Portugal e vai pagar menos 
100 milhões de juros ao mes-
mo tempo que a taxa social 
única vai dar uma receita su-
perior em 975 milhões  e a 
receita fiscal vai subir 1,4 bi-
lhões de euros.

“Em 2019 o Governo vai 
manter a carga fiscal nos má-

Rui Rio critica “orgia 
orçamental” de Costa em 

ano de eleições

O secretário-geral do 
PCP, Jerónimo de Sousa, de-
fendeu que seja incluída uma 
verba no Orçamento  para 
apoiar agricultores afetados 
pela tempestade Leslie.                                                                                                                                         

Numa visita a Monte-
mor-o-Velho, um dos con-
celhos mais afetados pela 
tempestade, o líder do PCP 
sublinhou que, no quadro da 
discussão na especialidade 
do Orçamento, deve haver 
uma consideração de dispo-
nibilidade orçamental para 
acudir a esta situação. Para 
ele, o apoio aos agricultores 
do Baixo Mondego, carac-
terizada pela produção de 
milho e arroz, deve ser um 
imperativo.

O secretário-geral do 
PCP notou que uma grande 

PCP defende apoios a agricultores
afetados pela tempestade no Orçamento

maioria dos 6 mil hectares de 
milho da região corre o risco 
de se estragar.

Segundo Jerónimo de 
Sousa, o drama a que as-
sistiu exige uma resposta 
rápida, considerando que o 
Governo pode aprender com 
a experiência das ajudas aos 
agricultores afetados pelos 
grandes incêndios de 2017.

“Houve uma experiência 
dolorosa em relação aos 
fogos. O Governo anunciou 
milhões, milhões e milhões 
e, recentemente, numa 
deslocação que fizemos a 
terras onde os incêndios 
lavraram, verifica-se que, 
afinal, o Governo pode ter 
atribuído milhões, mas para 
ali não foram. Há questões 
que têm que ser reavalia-

das”. Nesse sentido, apon-
tou para o caso concreto 
da Cooperativa Agrícola de 
Montemor-o-Velho, que teve 
um prejuízo de cerca de um 
milhão de euros, e que es-
tará fora das medidas de 
apoio do Programa de De-
senvolvimento Rural 2020.                                                                                                                          
A cooperativa, salientou, é 

“um elemento de salvação 
dos próprios agricultores. 
Sem a cooperativa, têm 
muita dificuldade em esco-
ar o seu produto”. De acor-
do com as estimativas dos 
vários municípios da região 
Centro afetados, os prejuí-
zos são superiores a 80 mi-
lhões de euros.

O chefe de Estado, que 
já  promoveu iniciativas nes-
se formato  com escritores 
e cientistas, para valorizar 
a leitura e a formação cien-
tífica, lança o programa Jor-
nalistas no Palácio, dando 
destaque a um setor que 
considera essencial para a 
democracia, disse à Lusa.                                                                                                                     
Marcelo Rebelo de Sousa 
esteve desde jovem ligado 
à comunicação social, como 
articulista, em cargos de di-
reção ou como comentarista, 
e enquanto Presidente  tem 
expressado preocupação 
com as dificuldades do jor-
nalismo em Portugal. Em 
janeiro de 2017, foi ao 4.º 
Congresso dos Jornalistas 
pedir-lhes que não desani-

Marcelo junta Jornalistas
e  alunos do secundário

mem e sejam um anti-poder.                                                                                                                                      
O programa contará com a 
participação de José Alberto 
Carvalho, da TVI, Aura Mi-
guel, da Rádio Renascen-
ça, Fátima Campos Ferrei-
ra, da RTP, e de Maria Flor 

Pedroso, que recentemente 
transitou da Antena 1 para 
assumir as funções de dire-
tora na RTP. Fernando Alves, 
da TSF, Rodrigo Guedes de 
Carvalho, da SIC, Manuel 
Carvalho, do Público, Edu-

ardo Dâmaso, da Sábado, 
e Mafalda Anjos, da Visão, 
completam os participantes 
que irão conversar com es-
tudantes de vários pontos 
do país, com tema à escolha 
dos jornalistas.

Os alunos virão de conce-
lhos do sul ao norte e do lito-
ral ao interior, como Lagoa, 
Figueira da Foz, Barreiro, 
Portalegre, Mação e Porto, 
entre outros. O Presidente 
da República estará presente 
quando a agenda o permitir.

Dirigindo-se aos jornalis-
tas, acrescentou: “É crucial 
que a nossa democracia se 
revitalize, se rejuvenesça, se 
enriqueça, se qualifique, e tal 
só é possível com o vosso 
contributo decisivo”.

ximos históricos de sempre. E 
mesmo assim o déficit público 
vai ser de 0,2% do PIB, que é 
como em 2018 se retirarmos 
a despesa colossal com o 
Novo Banco. A redução  de 
2019 é pequena. Porque é 
que não fazem uma redução 
grande e fazem uma mínima? 
Porque precisam do dinheiro 
para dar aos eleitores”.

O líder dos sociais-de-
mocratas enumerou, então, 
medidas anunciadas pelo 
executivo de António Costa, 
como a oferta de manuais es-
colares ou a redução de pro-
pinas e do IVA dos espetácu-
los, bem como o alargamento 
do abono de família, o passe 
único em Lisboa e Porto e os 
aumentos para funcionários 
públicos, para voltar a ques-
tionar o “timing”.

“Não é possível, a começar 
por mim, discordar destas me-
didas. Mas podemos perceber 
que estas medidas todas ao 
mesmo tempo são uma orgia 
orçamental que Governo pre-
tende fazer em ano de elei-
ções. São medidas avulsas, 
dispersas e simpáticas e, se a 
seguir as coisas correrem mal, 
já foram as eleições. Quando 
a esmola é grande, o pobre 
desconfia”, referiu.

Por fim, Rui Rio consi-
derou que existem medidas 
anunciadas que são “aldra-
bice”, enquanto outras adjeti-
vou de “trapalhada”, colocan-
do nesse bolo a questão das 
reformas antecipadas, algo 
que disse esperar que se ve-
nha a clarificar: “A Segurança 
Social é uma coisa muito sé-
ria. Esta matéria não se pode 
prestar a demagogia”.

“O Bloco de Esquerda 
votará favoravelmente o 
OE2019 na generalidade, mas 
bater-se-á por novos avanços 
na especialidade”, anunciou 
Catarina Martins, em confe-
rência de imprensa no final 
da reunião da Mesa Nacio-
nal do BE, órgão máximo do 
partido entre convenções.                                                                                                                
Para o BE, “é possível um 
Orçamento com mais ca-
pacidade para combater 
as desigualdades sociais e 
territoriais e para respon-
der às fragilidades estrutu-
rais do país”.

Realçando que a propos-
ta orçamental para o próximo 
ano resulta da negociação 
entre PS, Bloco e PCP, Ca-

tarina Martins salientou que o 
documento confirma o acerto 
da escolha de 2015, quando 
BE, PCP e PEV assinaram 
posições  com os socialistas 
para viabilizar o Governo.                                                                                                                                     
“É o crescimento econômico 
passado que sustenta novas 
medidas de crescimento”, 
defendeu Catarina Martins, 
considerando que muitas me-
didas aprovadas nos últimos 
anos foram para lá do progra-
ma de Governo do PS, ou até 
ao invés deste programa.

A coordenadora do BE 
lamentou, contudo, que na 
atual legislatura o Governo 
tenha optado por restrições 
para atingir o déficit zero.

“Este Orçamento não é 

Coordenadora do BE
anuncia voto a favor ao OE2019

capaz de inverter a fragiliza-
ção do Estado Social e dos 
serviços públicos em áreas 
tão depauperadas como saú-
de, educação, justiça, trans-
portes e ambiente”, apontou.                                                                                                                                      
Para a coordenadora do BE, 
“é possível utilizar a folga or-

çamental existente para re-
forçar os serviços públicos e 
aumentar os apoios sociais”, 
comprometendo-se a apre-
sentar medidas neste senti-
do na discussão orçamental 
na especialidade.

Catarina Martins transmi-
tiu ainda a preocupação do 
BE com “ambiguidades e re-
cuos” do Governo em maté-
rias como a Lei de Bases da 
Saúde, a integração de precá-
rios, a progressão da carreira 
dos professores ou as políti-
cas de habitação e energia.                                                                                                                          
“Nos próximos dias teremos 
decisões sobre todas estas 
matérias. Não aceitaremos 
recuos naquilo que já foi 
acordado”, avisou.

A líder do CDS-PP con-
siderou  uma oportunidade 
perdida o Orçamento do Es-
tado de 2019 do Governo 
minoritário do PS, e admitiu 
que tem poucas expectati-
vas quanto à aprovação das 
alternativas que o partido vai 
apresentar.

Assunção Cristas afir-
mou, numa conferência de 
imprensa, na sede do parti-
do, que o CDS votará contra 
o orçamento, mas vai apre-
sentar alternativas, como a 

redução progressiva dos im-
postos das empresas, o IRC, 
além de uma descida de im-
postos para as empresas no 
interior do país.

O CDS votará contra, 
mas quer ser uma oposição 
construtiva, com alternati-
vas, embora a expetativa de 
as ver aprovadas seja mui-
to baixa. No ano passado, 
recordou, todas as 91 pro-
postas dos centristas foram 
derrubadas pela maioria dos 
partidos de esquerda.

CDS ataca orçamento da 
oportunidade perdida  
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ArrAiAl feirense QuintA do CAstelo
Que dia especial no 

Castelo da Feira, onde a 
magia do folclore reinou 
com o Arraial Feirense 
Quinta do Castelo, mais 
uma brilhante iniciativa 
do Presidente Ernesto 
Boaventura, sua dire-
toria e a sua filha Rose 
Boaventura sempre uma 
grande divulgadora e in-
centivadora das tradições 
portuguesas. Que festa 
maravilhosa e o mais le-
gal é que a comunidade 
portuguesa prestigiou em 
peso. Uma tarde de mui-
tos encontros entre ami-
gos que foram desfrutar 
do delicioso cardápio e 
do maravilhoso show de 

folclore dos Ranchos Al-
meida Garrett e do I.J. de 
Santa Maria da Feira. Que 
apresentação espetacular 
dessa rapaziada! Temos 
que bater palmas para as 

diretorias das nossas Ca-
sas Regionais que presti-
giam a nossa juventude. 
Sem dúvida um grande 
dia este domingo no Cas-
telo da Feira.

Cláudio Santos e Amigos agitaram o Arraial Feirense Quinta do Cas-
telo

Imagem 
marcante 

desta linda 
festa, a 

mais nova 
folclorista 

Camila Boa-
ventura Lei-

tão e seus 
pais Rose 

Boaventura 
e Camilo 

Leitão

Imagem fantástica dos ranchos Infanto Juvenil de Santa Maria da Feira e o Almeida Garrett

Apresentação de gala do R.F. Almeida Garrett

Que espe-
táculo foi o 

Arraial Feiren-
se Quinta do 

Castelo

Simplesmente um show fantástico do R.F. Almeida Garrett

Esse show 
do Almeida 
Garrett vai 

ficar para a 
história

Linda 
imagem da 
apresentado-
ra Margarete 
com os 
componentes 
do Almeida 
Garrett 

Presente 
no Castelo 
da Feira, o 
Presidente 
Manuel Bran-
co e esposa 
Berta Branco 
e D. Emília 
Carneiro

O presiden-
te da Casa 
da Vila 
da Feira 
Ernesto 
Boaventura 
com os 
amigos Dr. 
Bruno Frei-
tas e José 
Veríssimo e 
esposa,Bru-
no Gutman 
e esposa 
Claudio 
Marcatto

Na Vila 
da Feira é 

assim os 
amigos es-
tão sempre 

juntos, o 
ex-presi-

dente Adão 
Ribeiro, 
Antônio 
Simões 

e esposa 
Marilene

Este quarteto é 
realmente uma 

grande irmandade 
de respeito e ad-

miração, os casais 
comendador Afon-

so Bernardo, sua 
eterna namorada 

esposa D. Flor-
bela, nosso casal 

nota dez mil os 
radialistas Maneca 
e sua rainha Idália 
Maneca. Que time 

especial

Presença mar-
cante desses 
amigos na Casa 
da Vila da Feira, 
o corretor de 
seguros Elídio 
Lopes, o casal 
empresário 
Antônio Ribeiro 
e esposa Maria 
Antônia Ribeiro 
e a amiga Ger-
trudes

Panorâmica 
do Arraial 
Feirense 
Quinta do 
Castelo no 
domingo 
passado
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A Casa dos Açores de São Paulo realizará no dia 27.10.2018, sábado com entra-
da livre das 15 às 18 horas em sua sede, com entrada franca, à Rua Dentista Bar-
reto, 1282 Vila Carrão, São Paulo, telefone: (11) 2296-4890, programação relativa 
à sua 17ª SEMANA CULTURAL – com o tema: Festejos dos Santos Populares 
– Brasil, Portugal e Açores. O objetivo desta Semana Cultural é o de explorar, com-
preender e aprofundar o fenômeno dos festejos dos Santos Populares – conheci-
das entre nós como Festas Juninas, no Brasil, em Portugal e nos Açores, na me-
dida em que estes festejos constituem, se não as maiores, uma das maiores festas 
populares destes países e de suas regiões. Santo Antonio, São João e São Pedro 
contam com uma devoção diferenciada no seio destas populações. Os festejos 
correspondentes, embora contem com a mesma raiz e a mesmamotivação, pos-
suem nuances e detalhes próprios docontexto, geografia e cultura destes países e 
respectivas regiões. Que tipo de similaridades e distinções existem nestes feste-
jos? Qual a origem e o significado dos símbolos juninos? Porque são tão animadas 
e divertidas as brincadeiras próprias destes festejos? Que distinçõesexistem na 

culinária e nos demais elementos que compõem estes festejos, nestes países e 
regiões?. A programação do evento se propõe a explorar tudo isto, e reproduzir 
aspectos importantes e divertidos destes festejos, tais como a quadrilha, o rabo 
de burro, a caça ao pote, a corrida de ovo e os leiloes tradicionais dos Açores. O 
evento contará com a participação especial de professores e alunos da ESCOLA 
SANTA MARINA, tradicional estabelecimento de ensino de nosso bairro e região. 
Confira a programação:
Às 15h30 – Abertura – Presidente e Vice da CASP
15h40 – Coral CASP - - Hinos: Brasil, Portugal, Açores Cancioneiro Junino – Bra-
sil, Portugal e Açores; 16h00 – Palestra - Origem e Significados dos Festejos dos 
Santos Populares; 16h15 – Apresentação:  Festas dos Santos Populares - Açores
16h25 – Apresentação: Festas dos Santos Populares -  Portugal; 16h35 – 
Apresentação: Festas dos Santos Populares -Brasil - Quadrilha - Alunos 
Escola Santa Marina -  Brincadeiras dos Festejos Juninos - Leilão Açoriano; 
18h00 – Encerramento

Vem aí a “17ª Semana Cultural Açoriana”

 Almoço Benemerente no Arouca
O Arouca São Paulo Clube abriu 
suas portas no ultimo dia 30 de 
setembro de 2.018, para mais um 
almoço beneficente e que contou 

com casa cheia. Foi mais um dia 
maravilhoso daqueles em que se 
faz o bem sem olhar a quem. Mais 
uma vez a benemerência esteve 

presente no Arouca, desta vez em 
prol da Associação Paulista Femini-
na de Combate ao Câncer Infantil, 
o Grupo Socorrista Zaira Pitt e do 

Lar dos Velhinhos de Bussocaba. 
Aos muitos presentes que mais uma 
vez estiveram no Arouca, foi servi-
do a deliciosa Bacalhoada a Moda 

Arouquense, além de outros pratos 
e acompanhamentos. O Presidente 
do Arouca Sr. José Pinho no uso da 
palavra agradeceu a presença de 

todos. Tivemos nesta tarde o sorteio 
de muitas e muitas prendas entre os 
presentes. Foi ainda sorteada entre 
os presentes uma cesta portuguesa.

Do Dpto. Feminino do Arouca vemos Sra. Creusa Gomes a Margarete Tei-
xeira, a Sra. Natividade Cardoso e ainda a Sra. Elizabeth Pereira.

Sr. Antonio Marcos Pereira iniciando o bingo e as muitas prendas deste 
dia.

O presidente do Arouca Sr. José Pinho, o vice presidente Com. Artur A. 
Pinto e o diretor Sr. Antonio Eugenio Cabral.  

A Casa dos Açores de São 
Paulo, contou no ultimo dia 
06 de outubro de 2.018, com 

as dependências do seu sa-
lão de festas cheio para mais 
uma noite de bingo e Pizza. 

Tivemos um farto rodízio de 
pizzas dos mais variados 
sabores e até doces. Nesta 

noite diretores, colabora-
dores e também a primeira 
dama da entidade Sra. Tai-

na M.S. Guerra, atenderam 
a todos os presentes com 
cartelas para a distribuição 

de vários brindes arrecada-
dos pela entidade e outros 
adquiridos.

Noite da Pizza e Bingo Na Casa dos Açores

O Presidente da Casa dos Açores Dr. Marcelo S. Guerra e sua esposa Sra. Taina Guerra. Aqui um destaque das muitas prendas sorteadas nesta noite. Um flagrante do salão cheio.
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‘Retornados’ de 500 anos nas Áfricas O Encontro dos Gigantes 
Ronaldo e Mourinho em maré baixaA África que os europeus co-

nheciam, durante a Idade 
Média, se limitava à costa banhada 
pelo Mediterrâneo, da mágica Ale-
xandria egípcia, ao Sul de Constan-
tinopla, atual Istambul, à buliçosa 
Tânger, fincada no Marrocos diante 
da espanholíssima Tarifa, próxima 
ao Estreito de Gibraltar. A África, 
propriamente dita, a África negra, 
era desconhecida. Foram os portu-
gueses os primeiros povos do Velho 
Mundo a descobrir todo o continen-
te africano, nos albores do século 
XV, para, assim, chegar, em 1498, 
à Índia das especiarias, depois de 
superar e contornar o Cabo da Boa 
Esperança, onde hoje se encontra 
a sul-africana Cidade do Cabo. E, 
por suprema ironia, sobressalta-
dos, após cinco séculos, foram os 
últimos a deixar as colônias nas 
Áfricas com a acelerada descolo-
nização promovida em pouco mais 
de um ano pelos ‘capitães de abril’, 
militares esquerdistas da Revolução 
dos Cravos, deflagrada em 25 de 
abril de 1974. O que restara do vas-
tíssimo Império Português, formado 
na Idade Moderna, foi repassado, 
da noite para o dia, à órbita da an-
tiga União Soviética. Já os ingleses, 
franceses, belgas, alemães e holan-
deses haviam feito a transição de in-
dependência de suas colônias, logo 
depois do final da Segunda Guerra, 
estendendo-se ao longo da década 
de 1950, porém, mantendo suas 
respectivas áreas de influência. As 
novas nações de língua inglesa, 
por exemplo, foram integrados ao 
universo britânico do Commonwe-
alth, enquanto as velhas províncias 
de Paris, lideradas pelo senegalês 
Leopold Senghor (1906 – 2001), 
refinado intelectual e primeiro pre-
sidente de seu país, engrossaram 
o prestigioso bloco da Francofonia. 
Mas todo o Ultramar lusitano, como 
as africanas Angola, Moçambique, 
Cabo Verde, Guiné (rebatizada para 

Guiné-Bissau) e São Tomé e Prínci-
pe, bem como a asiática Timor (o Ti-
mor Leste), no arquipélago da Indo-
nésia, passaram, automaticamente, 
ao controle de Moscou.

Só 20 anos mais tarde, em 
1996, surgiria a Comuni-

dade de Países de Língua Portu-
guesa (CPLP), versão lusófona do 
Commonwealth e das nações fran-
cófonas, com incentivo, inclusive, 
do Presidente do Brasil, Fernando 
Henrique Cardoso (hoje com 87 
anos), um dos principais idealiza-
dores do organismo que atualmen-
te é comandado pelo Presidente de 

Cabo Verde, o jurista Jorge Carlos 
de Almeida Fonseca, de 67 anos, 
de ascendência portuguesa, natu-
ral do Mindelo, formado na Univer-
sidade de Lisboa. Foi um pesadelo. 
por isso, a chegada a Lisboa, nos 
anos 1975 e 1976, de quase um 
milhão dos chamados ‘retornados’ 
– provenientes de todas as Áfricas, 
sendo, em maioria vindos de Ango-
la. Da exuberante Luanda, capital 
angolana, fundada pelos portugue-
ses, terceira maior cidade lusófona 
do planeta, atrás apenas de São 
Paulo e Rio de Janeiro, desem-
barcavam no aeroporto e no por-
to lisboetas famílias inteiras com 
a roupa do corpo, desesperadas, 
porque, a partir do 25 de Abril, as 
tropas da metrópole abandonaram 
o país à própria sorte. Teria início 
um impiedoso conflito pelo gover-
no da ex-colônia, que duraria mais 
de três décadas, envolvendo três 

organizações: o comunista Movi-
mento para a Libertação de Ango-
la (MPLA), que queria transformar 
o jovem país em satélite soviético, 
como, de fato, aconteceria, a ne-
ofrancófona Frente Nacional da 
Libertação de Angola (FNLA), li-
gada ao então Zaire, atual Congo, 
e a tribalista União Nacional para 
a Independência Total de Angola 
(UNITA). Acompanhei a chegada 
de grupos de ‘retornados’, muitos 
dos quais, se alojavam nas amplas 
calçadas no Largo do Rossio. Fica-
vam, com suas trouxas e enormes 
caixas de madeiras, dia e noite, 
entre o tradicionalíssimo Café Ni-
colau, do lado oposto à Pastelaria 
Suíça, e a belíssima Estação Cen-
tral de Comboios em estilo arqui-
tetônico neo-manuelino. Aguarda-
vam um destino. Gente que havia 
deixado tudo para trás e naqueles 
tempos, em Lisboa, vivia à espera 
do que reservava o futuro. Milhares 
emigrariam para outros pontos da 
Europa, nomeadamente, França e 
Alemanha, e alguns viriam ao Bra-
sil. É comum encontrar, ainda nos 
nossos dias, em São Paulo vários 
daqueles ‘retornados’, quase sem-
pre, como motoristas de taxi ou a 
trabalhar em padarias.

É considerada, hoje, exemplar 
a integração de tantos ‘retor-

nados’ à vida do País. Um deles, o 
coimbrão Pedro Passos Coelho, de 
54 anos, dirigente do Partido Social 
Democrata (PSD), chegaria a Pri-
meiro Ministro – permanecendo no 
cargo de junho de 2011 a novembro 
de 2015. Atravessou toda a infân-
cia em Angola, entre Silva Porto e 
Luanda, onde o pai atuava como 
médico, tendo regressado a Por-
tugal em meio à multidão de ‘retor-
nados’. Não arrefeceu nestes anos, 
contudo, o amor dos portugueses 
pelas Áfricas. Muitos são os que 
fazem agora o caminho de volta. 
Sobretudo para Angola.

José Mourinho e o Cristiano Ro-
naldo, os dois ‘gigantes’ do futebol 
português do século XXI, reencon-
tram-se  em Old Trafford, numa 
fase complicada para ambos, por 
motivos bem diferentes. Após um 
2017/18 em ‘branco’, Mourinho não 
tem conseguido resultados e exibi-
ções que agradem no Manchester 
United e a permanência está tre-
mida, enquanto Ronaldo viu o seu 
mediatismo saltar para fora do cam-
po, ao vir à tona uma acusação de 
violação. O reencontro  com os dois 
portugueses em ‘baixa’, eles que, 
ao longo do século, têm sido quase 
sempre notícia pelos feitos conquis-
tados no relvado, um a orientar e 
o outro a jogar e a marcar, ambos 
como poucos, muito poucos. A cum-
prir a terceira época no Manchester 
United, Mourinho está em claras difi-
culdades desportivas, bastando ver 
que, concluídas nove jornadas, é o 
único dos seis ‘grandes’ de Inglater-
ra fora dos seis primeiros lugares da 
‘Premier League’, já a nove pontos 
do líder, rival e campeão Manches-
ter City. A permanência do técnico 
no United, que já caiu da Taça da 

Liga, em casa, perante o ‘secundá-
rio’ Derby County, e que na ‘Cham-
pions’ é segundo no grupo H, ape-
nas atrás da Juventus, de Cristiano 
Ronaldo, parece, no entanto, mais 
do que periclitante. Os problemas 
vão, aliás, muito além dos resulta-
dos, pois os adeptos, ‘mal’ habitua-
dos aos anos de glória de ‘sir’ Alex 
Ferguson, também não ‘simpatizam’ 
muito com a qualidade futebolística 
apresentada pelos ‘red devils’. Na 
primeira época, em 2016/17, Mouri-
nho não lutou pelo título, acabando 
em sexto, a ‘longínquos’ 24 pontos 
do campeão Chelsea, mas foi ‘am-
parado’ pela conquista de três tro-
féus, a Liga Europa, a Taça da Liga 
inglesa e a Supertaça Europeia. A 
segunda temporada, ‘abençoada’ 
para o técnico luso por todos os 
clubes que passava, acabou por ser 
uma grande desilusão, com o Uni-
ted a ser segundo no campeonato, 
mas a 19 pontos do vizinho City, e 
não conquistar qualquer prova. Os 
‘red devils’ perderam, logo a abrir a 
época, a Supertaça Europeia, face 
ao Real Madrid (1-2), no anterior re-
encontro de Mourinho com Ronaldo, 

e depois caíram na final da Taça da 
Liga, face ao Chelsea, vencedor por 
1-0. Depois de uma época em ‘bran-
co’, a terceira época do técnico luso 
no United - que não vence o campe-
onato desde o adeus de Ferguson, 
em 2012/13, após 26 anos e meio no 
clube -- também arrancou com o ‘pé 
esquerdo’ e tarda a endireitar, ape-
sar de os dois últimos resultados se-
rem mas animadores: ‘virada’ frente 
ao Nezcastle e empate em casa do 
Chelsea. O ‘capitão’ da seleção lusa 
é acusado de violação, num caso 
que remonta a 2009, de umas férias 
com familiares em Las Vegas, nos 
Estados Unidos, precisamente an-
tes de trocar o clube de Old Trafford 
pelos ‘merengues’, então por um 
montante recorde.

Caros Amigos acompanhem o nosso programa “PORTUGAL DENTRO DE NÓS”, no ar às 4.as feiras das 22,30 
às 24 horas pela Rádio Trianon AM 740, e aos domingos das 11 às 12,30 horas também pela Trianon AM 740, o 
Programa “Heróis do Mar”, ambos com a apresentação de Martins Araujo e Adriana Cambaúva.

Dia 25.10.2018 
Leonor Nascimento Moreno da Silva; Márcia Moreno; 
Andréa Gil (filha do Sr. Gil); Neste dia nasceu a So-
fia, filha da Vanessa e neta do casal Leonor Rocha e 
Manuel Rocha; Mauricio D´Paula Soares; Camila C. 
Gallo Cabral (esposa do Ricardo Cabral e diretora da 
Integrata Centro de Referência em Saúde); Maria Cé-
lia Magalhães (filha do falecido Magalhães da Casa 
de Portugal); Em 2018 comemoram 54 anos de casa-
dos o Sr. José Lopes e Sra. Ana Lopes (Transportes 
Cruz de Malta).
Dia 26.10.2018
Sra. Olinda de Lourdes Doutel Lopes (Esposa Sr. 
Albino da Cruz Lopes – Transportes Cruz de Malta); 
Aniversário de casamento Varela Leal e Mimi; Manuel 
Luis Quitério (assinante e amigo do jornal Portugal 
em Foco); aniversario da belíssima Fátima Lourenço 
(integrante do Grupo Folc. Da Casa Ilha da Madeira).
Dia 27.10.2018
Honorato (filho do casal Antonio Honorato e Con-

suela Karina e neto do casal amigo Tereza e Manuel 
Torres); Maria José Conelheiro (Esposa do maestro 
Clineu).
Dia 28.10.2018
Isabel Maria Aires (ex-colaboradora da Zarco turis-
mo); Afonso Henriques (filho Com. João Caldas); 
Adalberto Pantaleão (Grupo Folc. Da Casa de Bru-
nhosinho e Leite Gegê); Márcia Regina; Ciça Mari-
nho (fadista); o amigo assinante Jacinto José Perei-
ra (esposo da Sra. Maria Emilia Pereira; o fadista 
Tiago Filipe Brites; Sra. Creuza Lossurdo (mãe da 
Sra. Sandra esposa do Sr. João Aurélio da Zarco 
Turismo).
Dia 29.10.2018
O fotógrafo lá de Viana do Castelo Gualberto Boa-
Morte; Marcelo  Brandão (do Arouca Barra Clube); 
Aparecida Fernandes da Silva que trabalha no SAM-
PAPÃO. 
Dia 31.10.2018
Eduardo Viveiros; Bernadete Jardim.

Dia 25.10.2018
Anual Jantar da Provedoria no 
Buffet Torres
Mais uma vez o Buffet Torres esta-
rá oferecendo um grande jantar em 
suas instalações com a renda re-
vertida em prol do Lar da Provedo-
ria. É considerado como a coque-
luche da comunidade luso-paulista 
pela causa que abriga. Informa-
ções e convites aqui no seu Portu-
gal em Foco 11- 5589.3309 ou na 
Provedoria 2995.5451 – 2995.3166 
e também em todas as associa-
ções luso-brasileiras.
Dia 26.10.2018
Casa Musical na Casa de Portugal
A partir dos dias 19/10 e 26/10 ini-
ciam-se dois projetos  culturais na 
Casa de Portugal de São Paulo: o 
Fado na Casa e o Casa Musical. O 
Casa Musical terá em sua estreia 
o quarteto Mário Gil, Renato Braz, 
Breno Ruiz e Roberto Leão no es-
petáculo musical Mar Aberto (su-
cesso na abertura do segundo dia 
do show da Carminho). Este proje-
to levará periodicamente nomes da 
MPB para realizar apresentações 
na Sala Saramago da Casa de Por-
tugal. Teremos serviço de cozinha 
(porções, jantar, bebidas) em um 
ambiente delicioso. Informações: 
Av. da Liberdade, 602 Bairro da 
Liberdade fones (11) 3273.5555 – 
3273.5553
Dia 27.10.2018
Almoço de Sábado na Casa de 
Portugal do Grande ABC
A Casa de Portugal do Grande 
ABC, convida a todos para o seu 
tradicional almoço de sábado a 
partir das 12 horas em sua sede. 
No cardápio teremos sardinhas as-
sadas com batatas ao murro, car-
ne, frango, arroz saladas e caldo 

verde, bebidas a parte. Convites 
e informações R. Nossa Senhora 
de Fátima 55 - Santo André – São 
Paulo - fones (011) 4436.0223 – 
4438.0188  
Comemoração dos 27 anos da 
Casa de Brunhosinho
A Casa de Brunhosinho de São 
Paulo, estará nesta noite realizan-
do em sua sede a partir das 19 ho-
ras, mais uma Noite Trasmontana, 
sempre com muita alegria e anima-
ção. Teremos os habituais quitutes 
da culinária portuguesa e muita 
musica para dançar com a tocata 
do grupo da casa. Como convidado 
lá estará o Grupo Folclórico da Por-
tuguesa Santista e a ainda a exibi-
ção do anfitrião Grupo Folclórico 
da Casa de Brunhosinho. Rua Ge-
orgina Diniz Braghiroli, 30 na Vila 
Curuçá – São Miguel Paulista. Re-
servas de mesas até as 20,00 ho-
ras pelos fones (11) 2401.6580 com 
Juliana ou 4634.0804 com Fabiana
Dia 28.10.2018
Bacalhoada a Moda de Arouca
O Arouca São Paulo Clube estará 
neste dia realizando a partir das 12 
horas em sua sede, mais um almo-
ço Arouquense. Teremos a sempre 
deliciosa Bacalhoada a Moda de 
Arouca e como atração a exibição 
do seu Rancho Folclórico Aldeias 
da Nossa Terra. Informações con-
vites e reservas a Rua Vila de 
Arouca 306 (Rodovia Fernão Dias 
Km 80) Tucuruvi ou pelos fones (11) 
2497.2581 - 2455.1000 - 2455.1988
Dia 10.11.2018
Show de Roberto Leal no Arouca
O Arouca São Paulo Clube convi-
da a todos para mais uma grande 
Noite Portuguesa com show de 
Roberto Leal. Bolinhos de baca-
lhau, caldo verde e aquele baca-

lhau à portuguesa. Informações 
convites e reservas a Rua Vila de 
Arouca 306 (Rodovia Fernão Dias 
Km 80) Tucuruvi ou pelos fones (11) 
2497.2581 - 2455.1000 - 2455.1988
Adega da Lusa
Você não pode perder mais esta 
festa popular, a Adega da Lusa, 
com entrada gratuita a partir das 19 
horas na Portuguesa de Desportos, 
numa realização do Dpto. Sócio-
Cultural. Comidas típicas e muita 
animação com a Tocata do Grupo 
Folclórico da Portuguesa de Des-
portos que se exibirá e como con-
vidado o Rancho da Casa do Minho 
de São Paulo. Local Rua Comen-
dador Nestor Pereira, 33 Canindé 
– São Paulo Fone (11) 2125.9400
Dia 11.11.2018
São Martinho na Associação dos 
Poveiros
A diretoria da Associação dos 
Poveiros de São Paulo convida 
a todos para o seu São Martinho 
Poveiro. Teremos um suculento 
almoço e as deliciosas castanhas 
assadas portuguesas à moda Po-
veira. A animação estará a cargo 
do Rancho Raízes de Portugal que 
se exibirá. Convites e informações 
2503.2835 – 2967.6766 Rua Dr. 
Afonso Vergueiro, 1104 V. Maria - 
São Paulo
Dia 25.11.2018
19º almoço  Beneficente com 
show do Roberto Leal e Padre 
Antonio Maria em prol das obras 
da Casa Lar São João Menino
A Casa de Portugal do Grande 
ABC convida a todos para mais um 
almoço beneficente em prol das 
Obras do Padre Antonio Maria, em 
sua sede a partir das 12,30 horas. 
Entrada com Mesa de Frios e às 13 
abertura self-service Bacalhoada a 

Moda da Casa, seguindo-se bingo 
com vários prêmios e artistas como 
Roberto Leal. E às 18 horas encer-
ramento e coroação de Nossa Sra. 
de Fatima e benção do Padre Anto-
nio Maria. Convites e informações 
R. Nossa Senhora de Fátima 55 - 
Santo André – São Paulo - fones 
(011) 4436.0223 – 4438.0188 
Dia 02.12.2018
Almoço Dançante dos Veteranos 
com Tocata Cá Te Quero
O Grupo Folclórico dos Veteranos 
de São Paulo do Rotary Penha es-
tarão realizando neste dia a partir 
das 13 horas, mais um almoço 
dançante. Para o almoço teremos  
bacalhau de varias formas em es-
pecial o escondidinho de bacalhau, 
além de outros pratos e acompa-
nhamentos,. A animação estará 
a cargo do Grupo dos Veteranos 
que realizará uma breve atuação 
e como convidada a Tocata Mu-
sical Cá Te Quero. Informações e 
convites pelos fones 5589.3309 - 
5581.2991 Rua Senador Godoi 777 
Bairro da Penha.
Dia 09.12.2018
Roberto Leal na Comunidade 
Gebelinense
Não perca este grande show de 
Roberto Leal na Comunidade Ge-
belinense de São Paulo. Lá tere-
mos ao almoço aquele bacalhau a 
São Martinho além de outras op-
ções. Informações e convites (11) 
4484.4382 – 966369871 Estrada 
Velha São Paulo – Bragança, 50 
A– CEP 07600-000
Serra da Cantareira – Mairiporã – 
São Paulo
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Sporting vence Loures e segue para
a quarta rodada da Taça de Portugal

Um gol do brasileiro Dye-
go Sousa deu a vitória ao 
Sporting de Braga na visita 
ao Felgueiras 1932, por 1x0, 
e qualificou o líder da I Liga 
de futebol para a quarta elimi-
natória da Taça de Portugal.

A formação bracarense, 
que lidera o campeonato a 
par com o Benfica, chegou ao 
triunfo graças ao gol de Dye-
go Sousa, marcado aos 86 
minutos, tornando-se na 16.ª 
equipe do principal escalão 
apurada para os 16 avos de 
final da prova ‘rainha’.

Portimonense e Nacional 
foram os únicos primo divi-

sionários eliminados na ter-
ceira ronda.

No sorteio da quarta 
eliminatória, marcado para 
30 de outubro, além de 16 
clubes da I Liga, vão estar 
ainda seis clubes da II Liga 
(Leixões, Cova da Piedade, 
Arouca, Paços de Ferreira, 
Sporting da Covilhã e Pe-
nafiel), oito do Campeona-
to de Portugal (Sporting de 
Espinho, Praiense, União 
da Madeira, Águeda, Casa 
Pia, Lusitano Vildemoi-
nhos, Montalegre e Anadia) 
e dois dos distritais (Vale 
Formoso e Silves).

Sporting de Braga
vence em Felgueiras

com gol de Dyego Sousa
e segue na Taça

O Sporting assegurou a passagem à 
quarta eliminatória da Taça de Portugal em 
futebol, ao vencer 2x1 o Loures, do Cam-
peonato de Portugal, em jogo disputado 
em Alverca.

Os ‘leões’ adiantaram-se em cima do in-
tervalo, por Bruno Fernandes, aos 42 minu-
tos, jogador que ainda falhou uma grande pe-
nalidade aos 50, Nani ampliou aos 56, tendo 

a equipe do Loures reduzido já nos instantes 
finais da partida, por Juninho, aos 90+2.

A terceira rodada da Taça completa-se 
no domingo, com destaque para a recepção 
do Felgueiras 1932, equipe do Campeonato 
de Portugal, ao Sporting de Braga, e para a 
deslocação do Desportivo das Aves, deten-
tor da Taça, a casa do Sacavenense, igual-
mente do Campeonato de Portugal.

O FC Porto goleou o Vila 
Real, dos Distritais, por 6x0 
e apurou-se para a quarta 
rodada da Taça de Portugal 
em futebol, juntando-se ao 
Benfica.

 Frente a uma equipe de 
um escalão inferior, desta-
cou-se no encontro o espa-
nhol Adrian Lopez, autor de 
um ‘póquer’, aos sete, 14, 
45+2 e 66 minutos, regres-
sando aos gols pelos ‘dra-
gões’ quatro anos depois.

Soares, aos 49, e André 

Pereira, aos 61, foram os 
autores dos restantes gols 
dos ‘azuis e brancos’, que se 
juntam, na ronda seguinte, 
ao Benfica, que na quinta-
feira venceu o Sertanense, 
do Campeonato de Portugal, 
por 3x0, em partida jogada 
em Coimbra.

A terceira ronda da Taça 
prossegue no fim de sema-
na, com destaque para a 
recepção de sábado do Lou-
res, do Campeonato de Por-
tugal, ao Sporting.

O Benfica apurou-se 
para a quarta eliminatória 
da Taça de Portugal em fu-
tebol, ao vencer, em Coim-
bra, o Sertanense, do Cam-
peonato de Portugal, por 
3x0, no jogo de abertura da 
terceira eliminatória.

 Frente a uma equipe 
de escalão inferior, os ‘en-
carnados’ venceram sem 
dificuldade, tendo Rafa, 
aos 35 minutos, inaugurado 
o marcador, resultado com 
que se atingiu o intervalo.

Gedson Fernandes, 
com um remate poten-

te de fora da área, aos 53 
minutos, e Jonas, que vol-
tou aos gols depois de ter 
estado afastado devido à 
lesão, aos 68, anotaram os 
restantes tentos da equipe 
lisboeta.

A terceira ronda da Taça 
prossegue na sexta-feira, 
com o FC Porto a jogar em 
casa do Vila Real, dos dis-
tritais, e encerra no fim de 
semana com os restantes 
jogos, com destaque para 
a recepção do Loures, do 
Campeonato de Portugal, 
ao Sporting.

O Boavista seguiu na 
Taça de Portugal de fute-
bol, ao vencer sem dificul-
dade o Fátima, na terceira 
eliminatória, por 4x1, com 
o regressado Mateus em 
destaque.

 No Estádio Papa Fran-
cisco, o Boavista controlou 
quase sempre e garantiu a 
passagem com dois gols 
de Mateus, que ainda des-
perdiçou uma grande pena-
lidade e assistiu Rochinha 
para o quarto. Fábio Espi-
nho também marcou para 
os ‘axadrezados’, enquan-
to Zé Miguel fez o gol do 
Fátima no melhor período 
da equipe da casa.

O Boavista mudou meia 
equipe em relação ao jogo 
anterior, na I Liga, mas não 
facilitaram, pressionando o 
Fátima, oitavo da Série C do 
Campeonato de Portugal, 
com muito poder físico em 
todo o campo.

FC Porto goleia Vila Real

Benfica vence Sertanense

Mateus 
decisivo na 
vitória fácil 
do Boavista 
em Fátima
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Marcelo felicita e agradece à missão portuguesa
que participou nos Jogos Olímpicos da Juventude

Porto e Guimarães acolhem fase
final da Liga das Nações caso Portugal 

As cidade do Porto e Gui-
marães vão acolher a fase 
final da Liga das Nações, 
em junho de 2019, caso a 
seleção portuguesa consiga 
vencer o grupo 3 da Liga A, 
disse fonte oficial da Federa-
ção Portuguesa de Futebol 
(FPF).

Conforme divulgou a 
UEFA em 9 de março, Portu-
gal candidatou-se a organizar 
a ‘final four’, juntamente com 
Polónia e Itália, as outras se-
leções do agrupamento, que 
a seleção das ‘quinas’ lidera, 
com seis pontos, contra qua-
tro dos transalpinos e um dos 
polacos, já relegados à Liga B.

Em caso de triunfo luso 

no grupo, que poderá ser as-
segurado em 17 de novem-
bro, com um empate em Itá-
lia, ou três dias depois, com 
um triunfo na recepção aos 
polacos, o Estádio do Dragão, 
no Porto, e o Estádio D. Afon-
so Henriques, em Guimarães, 
vão acolher as meias-finais, 
em 05 e 06 de junho de 2019, 
e a final e o jogo de atribuição 
do terceiro lugar, no dia 9.

A candidatura à fase final, 
a disputar pelos vencedores 
dos quatro grupos da Liga A, 
liderados presentemente por 
França, Bélgica, Portugal e 
Espanha, exigia a apresen-
tação de dois estádios com 
uma lotação mínima para 30 

O Presidente da Repúbli-
ca, Marcelo Rebelo de Sousa, 
felicitou e agradeceu hoje aos 
atletas e restantes membros 
da missão portuguesa que 
participaram nos Jogos Olím-
picos da Juventude que de-
correram em Buenos Aires, na 
Argentina.

Numa mensagem colo-
cada no site da Presidência 
da República, no dia em que 
a comitiva nacional regressou 
a Lisboa, Marcelo Rebelo de 
Sousa “agradeceu, em nome 
de todos os portugueses, a 
dedicação e a energia que 
todos empenharam naquela 
que foi a maior participação 
portuguesa de sempre nos Jo-
gos Olímpicos da Juventude”.

“Muitos parabéns a toda a 
missão pelas medalhas con-
quistadas e pela participação 
valorosa e empenhada! São 
um motivo de orgulho para to-
dos os Portugueses! Em nome 
de Portugal, muito obrigado!”, 
refere o chefe de Estado.

Os Jogos Olímpicos da 
Juventude saldaram-se por 
um balanço de cinco meda-
lhas para Portugal, das quais 
duas de ouro, através do 
triatleta Alexandre Montez e 
da equipe feminina de futsal.

Alexandre Montez ga-
nhou também uma medalha 
de prata, tal como a seleção 

O piloto português Tia-
go Monteiro, afastado das 
pistas desde setembro de 
2017, quando sofreu um 
acidente grave em Barce-
lona, regressa à competi-
ção em Suzuka, em 27 e 
28 de outubro.

Tiago Monteiro, que 
compete no WTCR (Cam-
peonato do mundo de car-
ros de turismo), estará no 
Grande Prêmio do Japão, 
ao volante do Honda Civic 
Type R TCR da Boutsen 
Ginion Racing que nas úl-
timas corridas esteve nas 
mãos de Benjamin Les-
sennes e Ma Qinghua.

“Não há palavras para 
descrever a sensação de 
estar de volta. Houve al-
turas em que tudo pare-
ceu mais complicado, mas 
nunca perdi a esperança 
nem o foco”, disse o piloto, 
em declarações à sua as-
sessoria de imprensa.

O piloto, que em 2005 
obteve a melhor classifica-
ção de um português na 
Fórmula 1, com um terceiro 
lugar nos Estados Unidos, 
sofreu um grave acidente 
no WTCC de 2017 (desig-

nacional masculina sub-18 
de handebol de praia e o par 
misto de ginástica acrobática 
Madalena Cavilhas e Manuel 
Candeias na competição mul-
tidisciplinar de ginástica.

Estiveram na Argentina 
41 jovens desportistas portu-
gueses, com idades entre os 
15 e os 18 anos, em represen-
tação de 12 modalidades dife-
rentes. A delegação portugue-
sa conseguiu classificações 
até ao sexto lugar em sete 
dessas modalidades.

Dezenas de pessoas 
recebera, no Aeroporto de 
Lisboa, a comitiva dos Jogos 
Olímpicos da Juventude, em 
ambiente de festa.

Enquanto esperavam 
pela saída da comitiva nas 
chegadas do aeroporto, so-

bretudo familiares e amigos 
dos atletas, cantaram o hino 
nacional e exibiram cartazes 
de apoio com fotografias, a 
maioria das jogadoras de fut-
sal que venceram na final o 
Japão por 4x1.

O chefe da delegação, 
Marco Alves, fez um balanço 
“muito positivo” da participa-
ção portuguesa, sublinhando 
que os objetivos traçados “fo-
ram cumpridos”.

“É um registro interes-
sante. Mais de metade dos 
atletas que voltaram de Bue-
nos Aires trouxeram uma 
medalha ao peito. À partida, 
naturalmente, havia as expec-
tativas que teriam sido deli-
neadas, mas nestas idades 
é muito difícil muitas vezes 
avaliar o nível competitivo, 

porque muda bastante entre 
os momentos de qualificação 
e depois a concretização da 
competição”, afirmou Marcos 
Alves aos jornalistas.

A terceira edição daquele 
evento - iniciou-se em 2010 e 
é quadrienal - é a melhor de 
sempre para Portugal.

“Em termos de número 
total de medalhas, podemos 
dizer que sim, que foram 
os melhores resultados de 
sempre. Alcançamos mais 
medalhas. Acontece que par-
ticipamos também com mais 
atletas do que participámos 
em edições anteriores”, res-
salvou Marcos Alves.

“É um balanço muito po-
sitivo, não só pela prestação 
competitiva, mas também 
pela prestação social de to-
dos os atletas. Além das 
competições, eles tiveram 
a oportunidade de partilhar 
experiências, não só com os 
colegas de outras modalida-
des, isso foi bem notório no 
apoio que deram aos cole-
gas que estavam ainda em 
competição, como também 
na participação no programa 
de educação olímpica que é 
promovido sempre pelo comi-
té organizador como pelo co-
mitê olímpico internacional”, 
acrescentou o chefe desta 
missão olímpica.

nação anterior), quando li-
derava a competição.

O acidente aconteceu 
numa sessão de testes da 
Honda, obrigando Tiago 
Monteiro a falhar as últimas 
provas do Mundial e toda a 
época de 2018, até ao seu 
regresso agora anunciado.

“Ter estado ao longo de 
todo o ano nas provas em 
que devia estar a correr e 
não o fazer, dilacerou-me, 
mas também me deu ain-
da mais força e motivação, 
por isso tenho a certeza 
que todos os meus sen-
timentos vão estar à flor 
da pele em Suzuka”, disse 
ainda o piloto, de 42 anos.

Na pista japonesa, na 
penúltima prova do campe-
onato, Tiago Monteiro pre-
tende fazer um regresso 
cauteloso, sem objetivos 
desportivos.

“Quero sobretudo di-
vertir-me e sentir-me con-
fortável com o meu anda-
mento para depois poder 
regressar em 2019 a tem-
po inteiro”, acrescentou, 
agradecendo a todos os 
que o apoiaram nos últi-
mos 13 meses.

Tiago Monteiro regressa à 
competição mais de um ano 

após grave acidente

mil espectadores e separa-
dos por um máximo de 150 
quilômetros.

Caso os campeões euro-
peus em título se qualifiquem, 
esta será o quarto ano conse-
cutivo a disputar uma grande 
competição, depois do Euro-
peu de 2016, em França, e da 
Taça das Confederações de 
2017 e do Mundial de 2018, 
na Rússia.

O triunfo no grupo 3 da 
Liga A da Liga das Nações 
dará também acesso aos 
‘play-offs’ de apuramento 
para a fase final do campe-
onato da Europa de 2020, 
que Portugal só precisará de 
disputar se não conseguir um 
dos dois primeiros lugares no 
seu grupo de qualificação, em 
que será cabeça de série.

O sorteio dos 10 gru-
pos de qualificação para o 
Euro2020 está marcado para 
Dublin, em 2 de dezembro, 
mês em que o Comité Execu-
tivo da UEFA indicará oficial-
mente o anfitrião da fase final 
da primeira edição da Liga 
das Nações.
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O prefeito Marcelo Crivella assumiu ares 
de indignação ao saber que o Defen-
sor Público da União, Daniel Macedo, 

recomendara a decretação do estado de cala-
midade na saúde pública do Município do Rio 
de Janeiro. E disse: A Defensoria “não tem 
moral para colocar o dedo na minha cara”. A 
se julgar pelo que diariamente observamos 
nos serviços de saúde em nossa cidade, a 
Defensoria tem moral, sim, prefeito. Na ver-
dade, a situação é tão dramática que Crivella, 
que alega trabalhar pelo Rio de 7 da manhã 
às 10 da noite, ou trabalha mal ou não sabe 
mandar seus subordinados trabalharem.

 Não há um só dia em que os meios de 
comunicação não narrem casos de falta de 
vagas em hospitais e demais centros de saú-
de, filas imensas para atendimento e até di-
ficuldade para marcar consultas, mesmo em 
unidades de atenção primária e nas UPAs. E 
há casos estarrecedores, como o do Hospital 
Albert Schweitzer, na carente Realengo, onde 
não há clínicas funcionando porque o pessoal, 
inclusive médicos, está sem receber salários 
há dois meses. Isso acontece, principalmen-
te, nas unidades administradas por Organiza-
ções Sociais que, sem receber da Prefeitura, 
também não pagam o pessoal. E nessa briga 
do mar com o rochedo, os cidadãos é que so-
frem, privados do mínimo cuidado a que têm 
direito.

É a gestão, 
prefeito!

Contatos: www.teresabergher.com
www.facebook.com/Teresa Bergher

81.º aniversário do grande
americano manuel ramos

Na semana  passada o Comendador Manuel Ramos estreou nova idade, 81 anos de vida, onde 
o carinho, competência e dinamismo foram metas importantes da sua trajetória como empresário 
frente à famosa empresa Ferragens Pinho e incentivador do folclore, onde é presidente do G.F. 
Serões das Aldeias, além de grande torcedor do América Futebol Clube. Na foto saboreando uma 
deliciosa pizza com os amigos Licínio e Francisco – diretor da Lanchonete Whaikiki  e seus fiéis 
colaboradores da Ferragens Pinho. Comendador forte abraço, saúde e mais e mais sucesso ao 
amigo e viva o América Futebol Clube
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1.ª Festa Popular 
Portuguesa na

Casa das Beiras

Foi muito legal o domin-
go social na Casa das Beiras 
que recebeu um bom número 
de amigos da comunidade lu-
so-brasileira que, com muita 
alegria e satisfação marca pre-
sença, onde foi oferecido um 
cardápio de primeira qualidade: 
churrasco variado, bifanas de 
boi e febras de porco, sardinhas 
assadas, massadas de baca-
lhau, arroz de chouriço, tripas 

lombeira. Só delícias da culiná-
ria portuguesa, e de sobremesa, 
banana assada com sorvete. A 
animação musical da festa este-
ve a cargo do Conjunto Amigos 
do Alto Minho com um repertório 
de muita qualidade e bom gosto. 
Tudo perfeito, um atendimento 
nota 10. Parabéns ao Presidente 
José Henrique e sua equipe de 
colaboradores dando um show 
de competência. Um dia perfeito.

O Conjunto Amigos do Alto Minho deu o ritmo musical na 1.ª Festa Popular Portuguesa

Uma imagem marcante no solar beirão, o grande vascaíno seu Júlio Robalo, esposa 
Ilda e o diretor Nilo França do conselho fiscal

Uma explosão de felicidade das senhoras extravasando no bailarico que agitou o 
salão beirão

Gente boa e amiga saboreando o delicioso bufê da Casa das Beiras
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Dia do Poveiro e 66º aniversário do Eça de Queirós
O Salão Nobre da 

Casa dos Poveiros se 
encontrou, neste últi-
mo domingo, repleto 
de amigos e convida-
dos para comemora-
rem juntos o Dia do 
Poveiro e os 66 anos 
de existência do R.F. 
Eça de Queirós, com 
um almoço elogiado 
por todos. 

Para abrilhantar a 
festa  foi recebido como 
convidado, o Grupo 
Folclórico Padre Tomás 
Borba da Casa dos Aço-
res - RJ, que presen-
teou a todos com uma 
belíssima apresenta-

ção,  entregando   ao 
Rancho aniversariante 
uma placa comemora-
tiva pela passagem de 
seu aniversário.

A seguir foi a vez 

do Rancho Eça de 
Queirós se apresentar. 
Retomando as suas 
atuações o Rancho 
emocionou a todos, 
principalmente com as 

músicas Rosa Branca 
e Barco Poveiro.  Fo-
ram também relembra-
dos os heróis poveiros, 
como José Maria de 
Eça de Queirós e o 
pescador e salva vidas 
José Rodrigues Maio , 
o Cego do Maio, íco-
nes da cidade da Pó-
voa de Varzim.

Parabéns ao atu-
al presidente Renato 
Rodriguez Figueire-
do, sua diretoria e ao 
Rancho Folclórico, que 
continuam o trabalho 
do saudoso Carlos Ce-
sar (Carlinhos). Ala Ar-
riba Poveiros!

Foto 
comemo-
rativa do 
R.F. Eça 
de Quei-
rós, pela 
passa-
gem dos 
seus 66 
anos de 
fundação.

Emocionante apresentação do Rancho Folclórico Eça de Queirós.

Fotos: Alex Monteiro

Belíssima apresentação do Grupo Padre Tomás 
Borba - Casa dos Açores -RJ

As poveiras do Rancho aniversariante

Panorâmica do Salão Nobre
Componentes do G.F. Padre Tomás Borba durante 
o almoço

A atração musical ficou a cargo do Conjunto Trio 
Josevaldo



GENTE DOS AÇORES, 
GENTE BOA!

NEm TuDO é fOfOcA l NEm TuDO é fOfOcA l NEm TuDO é fOfOcA l NEm TuDO é fOfOcA
Maneca Maria 

Alcina

DE RESTAURANTES
PENSAmENTO DA SEmANA

AmOR cOm AmOR SE PAGA!

NÃO ADIANTA 
ATAcAREm-mE POR TRÁS

ESTAREI SEmPRE NA fRENTE!

SAuDADES DOS 
AmIGOS QuERIDOS

Os diretores da Casa  dos Açores,  simpático casal 
Sonia e Antônio Andrade, com amigos, num encontro 
de descontração. ABRAÇOS FADISTAS!

ETERNAS AmIGAS

TRIO mARAVILHOSO 
NO ImPERATOR

 LINDA fAmILIA 
VERDADEIRAmENTE 

fELIZ!

No vira Livre na casa Vila 
da feira a Juliana botou o 

avô Adão para dançar

Duplo Pé de Valsa 
da Semana

GRuPO DAGmAR 
LOuRENÇO

Sorridentes e felizes, o nosso professor  e ensaiador 
do Rancho do Arouca, João Batista, a nossa Rainha 
dos Imigrantes Isaura Milhazes e a fadista do cora-
ção, Antônia de Fátima, muito felizes com o encontro 
musical de Fado. ABRAÇOS FADISTAS.

ANTONIO cORREIA, O POETA 
DE VOLTA REDONDA

Adoro este amoro-
so casal. Exemplo 
de amor e senso 
de família. Minha 
amiga Barbara 
Caridade e seu 
amado esposo 
Germano Cari-
dade. Quanto 
tempo. Deus 
deu-me a alegria 
e a caridade de 
encontrá-los nesta 
página. MUITAS 
BENÇÃOS 

A saudade levou o nosso grupo a continuar com o 
almoço mensal de cada aniversariante, dando-lhe o 
titulo, Almoçando com Dagmar. Recordamos as suas 
anedotas permanentes, seu sorriso e grande compa-
nheira e amiga da comunidade. Na foto Maria Alcina, 
Soraia Soares, Heloisa Vasconcelos, de pé o nosso 
fotográfo, Fernando Silva, Teresinha Oliveira, Neu-
mara, a nossa menina encantadora, a aniversariante 
Nely Cravo, presidente do meu fã clube, Alice Boa-
ventura e Denize. Tarde maravilhosa, finalizando com 
um brinde a nossa eterna Dagmar Lourenço. Junte-
se a nós. MUITAS BENÇÃOS.

Os meus agrade-
cimentos ao meu que-

rido amigo Antônio 
Correia pela linda 

carta de incentivo á 
minha apresentação 

no IMPERATOR 
emocionei-me profun-
damente pelo apreço 
que o meu amigo tem 

por mim. Ao nosso 
maior conhecedor do 

folclore de Portugal 
no Brasil, a minha 

amizade eterna. 
ABRAÇOS FADIS-

TAS! 

É gratificante uma amizade tão forte com a minha gran-
de amiga a fadista e radialista Lucia dos Santos. Num 
encontro num almoço no Campinho do Casal Meireles, 
homenagem aos caçadores liderados pelo Embaixador 
de Castro Daire, Adão Ribeiro. Numa animada desgarra-
da com o meu querido amigo Toninho Serápico.
MUITAS BENÇÃOS, LUCIA DOS SANTOS.

Na foto a  matriarca Lucia Granito, representante na 
caridade de Madre Teresa de Calcutá, seu amado 
esposo Senhor Orlando, muito felizes com os seus 
quatro filhos. Os gêmeos Igor e Ivam, Gilberto e Or-
lando Jr. faltam os netos. Família unida, família feliz.
MUITAS BENÇÃOS....

Domingo passado no almoço da quinta do Castelo no 
Solar Feirense, ao toque do Claudio Santos e ami-
gos,  com novo visual e tocando muito, deram um 
Show, em cima do Palco, mas na pista de dança, 
quem brilhou, como vemos vemos na foto, foram os 
dois casais em disputa, Sr. Antônio Ribeiro e Senho-
ra, Dona Maria Antónia e Dona Guilhermina, com seu 
marido, Manuel Pinto Aires, que deram uma meia 
trava, para o fotográfo caprichar, parabéns amigos! 
Muita saúde,  é o que desejo.

Domingo Passado no almoço do Arraial Feirense na 
Quinta do Castelo, que foi um sucesso, casa  cheia 
ao toque do Conjunto Cláudio Santos e Amigos que 
botaram todos para dançar. Depois veio o lindo fol-
clore do Almeida Garrett, e mantendo a tradição, 
quase no final apresentaram um vira livre, onde os 
componentes convidam o publico para dançar, Ju-
liana não fez por menos tirou seu avô Adão Ribeiro 
e como vemos nesta linda foto, foi um sucesso, belo 
colírio para nossos olhos. Amigo Adão e Juliana, uma 
demonstração de carinho e amor familiar, só tenho 
que enaltecer e desejar muita saúde. Parabéns.  

Domingo passado, na Casa Vila da Feira e Terras de San-
ta Maria, no almoço dançante, Intitulado  quinta do Caste-
lo,  uma tarde maravilhosa com muita alegria e Elegância, 
como vemos neste lindo Cenário fotográfico, a alegria,  da 
Luso-brasilidade, a esquerda, a linda e grande Folclorista, 
Juliana de Fatima, depois vemos uma parte da exposição 
da Moda Fitness e Praia, a seguir a diretora das boutiques, a 
jovem senhora, Gabriela de Fátima, que também é,  tenente 
da Marinha Brasileira, assim, como seu marido.  Deixei de 
focar o lado direito, para não atrapalhar as senhoras que 
estavam comprando as belas mercadorias,  parabéns,  pa-
rabenizo também, o  amigo Adão,  Ex-presidente do Solar 
Feirense, que é avô das jovens empresarias, que aguardam  
as senhoras nas suas Boutiques, em Niterói. Rua Gavião 
Peixoto, 280, LOJA 102 -  E Praça  Araribóia,  6 /  8  lojas 35 
e 36  tel. ( 21) 27100223, termino  Desejando  boa viagem, 
para a Tenente,  Dona Gabriela de  Fatima e seu marido, 
Tenente  Gabriel, que dia 28 de Outubro vão dar um passeio 

A mODA fITNESS E PRAIA, ATRAVESSOu A BAíA DA GuANABARA

Mais um Arraial feirense intitulado 
Quinta do Castelo, onde tive o prazer 
de ver portugueses (da gema), filhos 
e netos, como vemos neste visual fo-
tográfico, à esquerda o jovem Pau-
lo Vitor, neto do amigo Adão Ribeiro, 
a seu lado uma colega, depois Dona 
Adelina que não via há muito tempo e 
gostei de ver, a seu lado um português 
da cepa velha Sr. Adão ex-presidente 
da casa e apaixonado pelo folclore do 
Almeida Garrett, o mesmo posso falar 
do amigo Antônio Simões que foi fol-
clorista quando era elegante e também 
ex-presidente do Vila da Feira, a seu 
lado sua elegante esposa Dona Mari-
lene a quem dou os parabéns pela sua 
maneira de ser. Termino com o desejo 
de muita saúde

LINDA mESA LuSO-BRASILEIRA NA cASA DA VILA DA fEIRA

Avós corujas mostram
Alegria de Viver

No grande Arraial Feirense na Quinta do Castelo no 
domingo passado, as jovens quiseram dar canseira, 
a Duda depois que voltou de férias de Portugal e 
que adorou ter conhecido, voltou com mais sorrisos, 
ou será que estava querendo dar uma canseira em 
seu avô, se foi, isso não deu certo, Sr. Manuel Pinto 
Aires esta acostumado a dançar com muita frequ-
ência nas Casas Regionais, por isso só posso dar 
parabéns aos dois jovens, Duda e vovô Manuel - Di-
retor da Flora Santa Filomena.

AmIZADE VERDADEIRA E SINcERA
No domingo passado não pude  estar na Casa de 
Trás-os-Montes Alto D’Ouro devido a outros com-
promissos assumido mas fiquei sabendo que o 
cantor Márcio Gomes brilhou com belíssimo show 
deixando o público presente encantado seus fãs 
como sempre o prestigiado por essas duas gran-
des amigas, que jamais faltariam ao show do ca-
rismático Márcio Gomes, a minha irmãzinha da 
coluna ao lado Maria Alcina e a grande açoriana 
de um coração imenso Lúcia Granito, grande ba-
luarte da Casa de Trás os Montes, esta ai uma 
amizade duradoura e sincera. Um beijão para as 
minhas queridas amigas

No aniversário do 
Rancho Armando 
Leça, da Casa do 

Porto. Almoço ma-
ravilhoso, o nosso 

folclorista mirim 
Joaquim, presen-

teando a nossa 
primeira-dama, D. 

Berta Branco, com o 
primeiro  pedaço de 
bolo comemorativo 
do Armando Leça. 

Quanto amor nesse 
abraço amigo. MUI-

TAS BENÇÃOS!

ao primeiro país da europa,  que é Portugal  e outros. De-
sejo tudo de bom, muita saúde para o distinto  casal: Dona 
Gabriela e Sr. Gabriel. 
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Festa das Vindimas do G. F. Serões das Aldeias
Bonito encontro dos 

componentes do Grupo 
Folclórico Serões das Al-
deias e amigos no salão 
da Paróquia de Santo An-
tônio dos Pobres, onde 
realizaram uma linda fes-
ta do bacalhau e das vin-
dimas. Tudo perfeito, com 
início as 12:30h, onde foi 
oferecido um delicioso 
cardápio com bacalhau 
a natas, bacalhau a es-
panhola, bacalhau a Zé 
do Pipo, escondidinho 
de bacalhau e arroz de 
bacalhau. Um verdadeiro 
festival de bacalhau, tudo 

A tocata do Serões das Aldeias agitou as vindimas

Gente boa e amiga prestigiando as vindimas do G.F. Se-
rões das Aldeias, o provedor José Queiroga ,Vitor Espi-
sa, Mariana com seu filho e nora

preparado com o maior 
capricho, além de doces 
e vinhos portugueses. 
Sem dúvida as vindimas 
são uma verdadeira festa 
portuguesa, ainda mais 
com a linda decoração 
das ramadas que aco-
lheu um lindo espetácu-
lo do Grupo Folclórico 
Serões das Aldeias que 
mais uma vez mostrou 
todos os seus cantares e 
dançares. Parabéns ra-
paziada pela linda festa 
e o Jornal Portugal em 
Foco registra aqui alguns 
momentos.

Aspecto do salão com os pés de valsa

Num destaque especial o presidente do G.F. Serões das 
Aldeias Manuel Ramos, sua irmã Maria, sr, Raul e esposa

Panorâmica da linda decoração da vindimas do Serões 
das Aldeias

Num close 
para o jornal 
Portugal em 
Foco o pro-
vedor José 

Queiroga, o 
comendador 
Manuel Ra-
mos e sua 
irmã Maria

Que 
show da 
moçada 
do G.F. 
Serões 

das 
Aldeias

Magistral apresentação do G.F. Serões das Aldeias 

Um ver-
dadeiro 
espetá-
culo da 
apre-
senta-
ção do 
G.F. 
Serões 
das 
Aldeias

Vai ficar na história as Vindimas do G.F. Serões das Al-
deias

O Co-
mendador 
Manuel 
Ramos 
– presi-
dente dos 
Serões 
vibrando 
com a 
apresen-
tação da 
moçada
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Leila Monassa 

Broas de Mel e Nozes

• 1 colher (chá) de sal
• 1 colher (sopa) de erva-doce
• 1,5 colher (sopa) de farinha de milho
• 250 ml de azeite
• 250 ml de mel
• 250 g de açúcar
• 250 g de nozes
• 500 ml de água
• 500 g de farinha de trigo
• açúcar e canela p/ polvilhar

Leve ao fogo a água, o açúcar, o azei-
te, o mel, a erva-doce e o sal, deixando 
ferver cerca de 15 minutos.

Retire e junte as farinhas, peneiradas 
juntas, misture bem e adicione as nozes 
picadas.

Leve o preparado novamente ao fogo, 
mexendo até a massa se separar do fun-
do e das paredes da panela.

Molde a massa em bolinhas com for-
mato das broas e risque-as, marcando 
com as costas de um garfo.

Disponha as broas em tabuleiros pol-
vilhados com farinha e leve a assar em 
forno bem quente (220º C) só o tempo 
necessário para ganhar numa ligeira 
crosta.

Ainda quentes, passe as broas por 
açúcar e canela.

AROUCA BARRA CLUBE
Av. das Américas, 2300 A – Barra – Tel.:- 3325-3366
ALMOÇO NO RESTAURANTE QUINTAS DE 
AROUCA – A partir das 12h30 – Aberto ao público. 
O melhor da culinária portuguesa “Cantinho de Por-
tugal no coração da Barra da Tijuca”.

CASA DAS BEIRAS
Rua Barão de Ubá, 341 – Tel.: 2273-1897

OUTUBRO – 31 – Quarta-feira – 12h. Almoço das 
Quartas. Almoço por adesão e bebidas não in-
clusas.
NOVEMBRO – 4 – Domingo – 12h. Venha co-
memorar os 65 anos da Casa das Beiras. Chur-
rasco completo, sardinha portuguesa, empadão, 
arroz de bacalhau e complementos variados. So-
bremesa: banana assada com canela. Show do 
cantor português Mário Simões. Baile com o Tí-
picos da Beira Show. Super bolo homenageando 
os aniversariantes. Valor do convite: R$ 60,00. 
Apresentação do Grupo Alemão Bauerngruppe de 
Petrópolis.

CASA DE TRÁS-OS-MONTES 
E ALTO DOURO

Av. Melo Matos, 15-19 – Tijuca Tel.: 2284-7346
OUTUBRO – 28 – Domingo – 12h. “Arraial 
Transmontano”. Cardápio: sardinha assada, 
tripas a moda Transmontana, churrasco completo, 
acompanhamentos, saladas diversas, caldo verde e 
frutas. Atrações Amigos do Alto Minho. Dançarinos 
para damas. Valor da entrada: R$60,00. Aceitamos 
carão de crédito e débito.

CASA DE VISEU
Rua Carlos Chamberland, 40/50 – 

Tels.: 3391-6730/3459-3027 – Vila da Penha – RJ
OUTUBRO – 28 – Domingo – Grande Festa 
Portuguesa e comemoração do 51.º ani-
versário do Programa Portugal em Festa 
do Manuel Cardoso. Tarde de Fados e Folclore. 
Convidados: Grupo Típicos da Beira Show – Lis-
boa rio Show – Maria Alcina – Mário Simões – To-
ninho Serápico – João Mossoró – Roberto Gomes 
– Ramiro da Maia – Araújo Borges – José Chaves 
– Manuel Cardoso com sua sanfona biônica e ou-
tros. Apresentação do Rancho Folclórico da Casa 
de Viseu. Será servido almoço especial, churrasco 
com-pleto com picanha – arroz de polvo – sardi-
nhas portuguesas e frutas a vontade.

CASA DO MINHO
Rua Cosme Velho, 60 – C. Velho – Tel.: 2225-1820
NOVEMBRO – 3 – Sábado – 19 - Arraial Mi-
nhoto – Quinta de Santoinho. Tradicional festa 
típica portuguesa, regada a sardinha portuguesa, 
febras, drumet de frango e linguiça assadas na 
brasa. Delicie-se também com batatas e cebolas 
cozidas, feijão manteiga e arroz, e os tradicionais  
caldo verde e broa de milho. Tudo isso acompa-
nhado de 3 tipos de vinhos servidos bem geladi-
nho. Para animar a festa os conjuntos “Amigos 
do Alto Minho” e o “trio Josévaldo”

R.S. CLUBE GINÁSTICO 
PORTUGUÊS

Av. Graça Aranha, 187 - Centro, Rio de Janeiro
Tel.: 3380-3600

OUTUBRO – 25 – Quinta-feira – 18h. Abertura 
dos festejos do aniversário dos 150 anos do Clu-
be Português com um concerto da Banda Portugal. 
Entrada franca.
OUTURBRO – 29 – Segunda-feira – 19h30min. 
Salão Nobre do clube. Apresentação do Rancho 
Maria da Fonte da Casa do Minho. Entrada franca.
OUTUBRO – 30 – Terça-feira – 17h. Salão Nobre 
do clube - Concerto de Gala com a Banda Sinfô-
nica da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. 
Entrada franca.
OUTUBRO – 31 – Quarta-feira – Dia do Aniversário 
do Clube.11 horas - Missa comemorativa dos 150 
anos do clube na Igreja São José – na Avenida Pre-
sidente Antônio Carlos esquina com Rua São José 
no Centro-RJ. 12h30min Almoço comemorativo por 
adesão dos 150 anos do clube no restau-rante do 
Windsor Guanabara Hotel na Avenida Presidente 
Vargas, 392 esquina com Avenida Rio Branco no 
Centro-RJ. 19 horas. Concerto comemorativo dos 
150 anos do Clube no salão nobre com o Coral do 
Clube Ginástico Português. Entrada franca.

CASA DA VILA DA FEIRA E 
TERRAS DE SANTA MARIA

Rua Haddock Lobo, 195 – Tel.:- 2293-1542
NOVEMBRO – 3 – Sábado – 12h. Tarde de Fa-
dos no Castelo da Feira

CASA DOS AÇORES
Av. Melo Matos, 21/25 – Tel.: (21) 2568-9535
NOVEMBRO – 11 – Domingo – Aniversário do 
Grupo Folclórico Padre Tomáz Borba e de 23 
a 25 – Encontro Cultural Açoriano



Atenção com o Reumatismo
Para quem não sabe, 30 de outubro é o Dia Na-

cional da Luta Contra o Reumatismo. A data é ex-
tremamente importante e necessária para alertar a 
população sobre esse conjunto de doenças que atin-
gem cerca de 15 milhões de brasileiros.

Inicialmente, é preciso ressaltar que o reumatis-
mo e problemas nas articulações não são uma ex-
clusividade dos idosos. Claro que a incidência torna-
se cada vez maior em idades mais avançadas, mas 
os diversos tipos de reumatismo podem afetar pes-
soas de ambos os sexos e em qualquer faixa etária. 
O problema é tão amplo, que o termo reumatismo, 
na verdade, serve para designar centenas de enfer-
midades. Toda vez que houver artrite não-traumáti-
ca, por exemplo, há um reumatismo. A diversidade é 
tanta que os livros modernos sobre o assunto nem 
buscam conceituar uma definição abrangente o su-
ficiente para todos os mecanismos causadores das 
doenças e possíveis órgãos afetados.

As articulações realmente são o local de maior in-
cidência dos reumatismos, mas doenças reumáticas 
podem comprometer outros órgãos, como coração, 
pele e rins. Quando o problema surge nas articula-
ções, é mais facilmente percebida pelos pacientes, 
pois, diferente de doenças silenciosas, causam dor 
e limitação de movimentos. São diversas doenças 
como artrite reumatoide, artrose, bursite, febre reu-
mática, gota, lúpus, osteoporose, entre outras. De 
origem genética, não existe nenhuma forma de pre-
venção cem por cento eficaz, mas atitudes saudáveis 
como evitar o consumo excessivo de álcool, tabagis-
mo e controle da obesidade são recomendáveis.

Para finalizar, é sempre bom lembrar os benefí-
cios de um diagnóstico precoce. Caso a enfermidade 
seja descoberta logo no início e o paciente tenha o 
tratamento adequado para impedir sua progressão, 
reduz-se bastante o risco de incapacidade física. 
Como sempre, ao sinal de qualquer sintoma ou em 
caso de dúvidas, procure um médico.

www.facebook.com/paulopinheirovereador
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O cantOr MárciO GOMes
nO sOlar transMOntanO

A diretoria da Casa de Trás-os-Montes 
e Alto Douro realizou no domingo mais 
uma linda festa com o show do cantor 
Marcio Gomes com a casa recebendo um 
bom numero de fãs e amigos do artista. 
Uma tarde pra lá de especial. Abrindo a 
tarde uma concertina nota 10 com Fer-
nando Santos agitando o público. Mais a 
tarde era especial com cantor romântico 
Márcio Gomes subindo ao palco com sua 
voz suave encantando o público presente 
com mais uma linda apresentação.

Parabéns a diretoria da Casa de Trás
-os-Montes em proporcionar pela progra-
mação aos seus associados e amigos.

Grupo de amigos curtindo o show do cantor Már-
cio Gomes, a fadista Maria Alcina, D. Adília e  ra-
dialista Cláudia Ferreira,amigas

O empresário Luís Albuquerque – diretor da famo-
sa empresa Orla Cereais, sua esposa D. Olinda 
com o amigo Antônio Amaral

Num destaque para o Jornal Portugal em Foco, a 
primeira-dama da Casa de Trás-os-Montes e Alto 
Douro, Emília Horto, com as amigas, a diretora Lucia 
Granito e a radialista Cláudia Ferreira

Cantor Márcio Gomes recebendo o carinho do públi-
co durante o seu show

A magia do encanto da voz do cantor Márcio Go-
mes, envolvendo a todos os presentes na Casa de 
Tras-os-Montes e Auto Douro


